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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Škola pro život    

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235  

ADRESA ŠKOLY:   Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, 54401  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Ivan Jugl  

KONTAKT:   e-mail: skola@zsschsady.cz, web: zsschsady.cz, datová schránka: tednrvy, tel: 499 320 

901  

IČ:  60154721  

RED-IZO:  600102041    

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Město Dvůr Králové nad Labem  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   náměstí T. G. Masaryka 38, 54417 Dvůr Králové nad Labem  

KONTAKTY:    

IČO 00277819, DIČ: CZ00277819, e-mail: epodatelna@mudk.cz, telefon: +420 499 318 111, datová 

schránka: mu5b26c  
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1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD:  1. 9. 2022  

ČÍSLO JEDNACÍ:  zssch/895/2022 ze dne 30.6.2022  

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  27. 6. 2022  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  23. 6. 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy   

      Mgr. Ivan Jugl   
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 je plně organizovaná základní 

škola s více paralelními třídami v každém ročníku. Maximální kapacita je 900 žáků.  

2.2 Umístění školy  

Škola se nachází v centru města, blízko náměstí se základní uměleckou školou, nedaleko 

sportovního areálu pod Hankovým domem, divadla, kina, knihovny a muzea, v sousedství 

městského parku. Školský obvod zahrnuje oblast centra města.  Škola je spádovou školou na základě 

dohod o společném školském obvodu s obcemi: Libotov, Kuks, Choustníkovo Hradiště, Stanovice, 

Vlčkovice v Podkrkonoší, Doubravice (také má uzavřenou smlouvu s Dubencem), Kohoutov (také 

má uzavřenou smlouvu s Kocbeří). Dále škola slouží jako spádová pro žáky 2. stupně z malotřídních 

škol v obci Vítězná, Nemojov, Kocbeře a často i pro žáky z obce Hajnice.  

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci školy tvoří ze dvou třetin místní žáci a z jedné třetiny žáci dojíždějící z okolních obcí. Žáci do 

školy docházejí, jezdí na koloběžce nebo na kole, pro dojíždějící je autobusová zastávka přímo před 

školou. Žáci cizích státních příslušníků tvoří jednotky procent. Školní budova A je po modernizaci a 

rekonstrukci z roku 2020 bezbariérová, školní budova B, školní jídelna a tělocvična v Komenského 

ulici jsou bariérové.  

2.4 Podmínky školy  

Žáci jsou přijímáni na základě zápisu k povinné školní docházce. Vyučování je organizováno podle 

rozvrhu s hodinami v délce 45 minut, přestávkami desetiminutovými a velkou přestávkou v trvání 

dvacet minut. První vyučovací hodina začíná v 7:55h. Počet vyučovacích hodin stoupá od prvního 

ročníku (20) a vrcholí v 8. ročníku (32). Některé předměty jsou vyučovány ve dvouhodinových 

blocích bez přestávky. Jedná se o hodiny na konci dopoledního vyučování, nebo hodiny odpoledního 

vyučování, jako jsou praktické činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova.  

Vyučovacím jazykem je český jazyk.  

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání denně před vyučováním od 6:00 hodin, v čase polední 

přestávky a odpoledne do 16:30 hodin žákům 1. – 4. ročníku. Kapacita školní družiny je stanovena 

na 340 žáků.  

Školní klub umožňuje zájmové vzdělávání žákům od 5. ročníku. Kapacita školního klubu je stanovena 
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na 200 žáků.  

Škola disponuje vlastní školní jídelnou s kuchyní v samostatném objektu v těsné blízkosti školních 

budov. Kapacita školní jídelny je stanovena na 1200 stravovaných osob.    

Areál školy tvoří dvě postupně modernizované secesní školní budovy z počátku 20. století. Objekt 

školní jídelny a tělocvična v Komenského ulici jsou v docházkové vzdálenosti. K budově A přiléhá 

školní dvůr a školní hřiště s asfaltovým a umělým povrchem, budova B má k dispozici vnitřní atrium 

a dvůr s asfaltovým povrchem, k dispozici jsou tři zahrady – z toho dvě vybavené herními prvky pro 

školní družinu.  

Školní budova A prošla v letech 2019 a 2020 zásadní rekonstrukcí spojenou s modernizací. Stala se 

budovou bezbariérovou.  Má k dispozici moderní odborné učebny: dvě počítačové učebny, učebnu 

fyziky, přírodopisu, jazyků, chemickou laboratoř a tělocvičnu.    

Školní budova B disponuje těmito odbornými učebnami: dvěma počítačovými učebnami, dvěma 

jazykovými učebnami, učebnou přírodopisu, učebnou fyziky a chemie, školní dílnou, cvičnou 

kuchyňkou a tělocvičnou. Součástí budovy jsou i herny školní družiny a zázemí školního klubu.    

Škola má k dispozici kvalitní konektivitu. Ve všech učebnách a kabinetech je síťové připojení k 

internetu a vnitřní počítačové síti, většina vnitřních prostor je pokryta signálem wi-fi. Vedle stálých 

počítačových učeben lze využívat další dvě mobilní počítačové učebny a soubory tabletů. Celkový 

počet stolních i přenosných počítačů s připojením k internetu, které jsou přístupné žákům, se 

pohybuje kolem 230.  

Na obou budovách jsou kabinety s bohatými sbírkami klasických i moderních pomůcek a žákovské 

knihovny s vlastním knižním fondem, ovšem bez vlastních prostor.    

Školní poradenské pracoviště je situováno na budově A, kde je pracovna školního psychologa, 

výchovných poradců a metodika prevence. Součástí pracoviště je také učebna s variabilním 

nábytkem a multimediálním vybavením. Speciální psycholog má svoji učebnu v budově B.  

Při škole je ustanovena šestičlenná školská rada, kterou tvoří dva zástupci pedagogů a dva zástupci 

rodičů, vždy po jednom za každé pracoviště, a dva členové jmenovaní zřizovatelem.  

Při škole působí Unie rodičů a přátel ZŠ Schulzovy sady, z.s. Škola spolupracuje s Unií rodičů při vítání 

prvňáčků, při pořádání školních kol soutěží, při podpoře a odměňování reprezentantů, organizování 

třídních schůzek, při zajišťování preventivních a vzdělávacích aktivit, lyžařských kurzů, loučení s 

absolventy, akcí pro veřejnost, besídek a představení.  

2.5 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s místními vzdělávacími institucemi, zejména MŠ a ZŠ, příležitostně s 

Gymnáziem a SPOŠ, v oblasti zájmového vzdělávání s DDM Jednička. Participuje na činnosti MAS a 

zapojuje se do MAP.  

Mezi další spolupracující instituce patří Městská knihovna, Městské muzeum, ZOO, Lesy města Dvůr 

Králové nad Labem s.r.o.  
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2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, třídní schůzky. 

Škola soustavně spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními 

pedagogickými centry při péči o žáky se SVP. V individuálních případech řešíme chování žáků ve 

spolupráci se střediskem výchovné péče. Pro podporu žáků ze sociálně znevýhodněných rodin škola 

spolupracuje s centrem Oblastní charity Dvůr Králové, nízkoprahovým zařízením Střelka a s 

podporou rodiny Labyrint.  

2.7 Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor tvoří převážně kvalifikovaní pedagogové a ojediněle pedagogové, kteří si doplňují 

vzdělání studiem. Výuka na prvním stupni je zajišťována učiteli aprobovaně prakticky v plném 

rozsahu, na druhém stupni aprobovaně asi ze 75 %. Ve třídách na základě doporučení školských 

poradenských pracovišť působí asistentky pedagoga. Školní družinu a klub zajišťují kvalifikované 

vychovatelky. Ve škole působí školní poradenské pracoviště – metodici prevence, výchovní poradci, 

speciální pedagog a školní psycholog. V oblasti IT podporují učitele i žáky dva metodici/koordinátoři. 

Pedagogové se sdružují podle aprobace do metodických orgánů – metodického sdružení 1. stupně, 

metodického sdružení vychovatelek a na 2. stupni školy do jednotlivých předmětových komisí. 

Metodické sdružení asistentů pedagoga se schází pod vedením speciálního pedagoga nebo školního 

psychologa.  

2.8 Dlouhodobé projekty  

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Šablony III, Název projektu: "Podpora 

vzdělávání na ZŠ Schulzovy sady III", registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20:080/0019982  

Národního plánu obnovy, doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, 

financováno Evropskou unií, Next Generation EU.    

Projekt Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, administrováno Státním zemědělským 

intervenčním fondem (SZIF). 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

Škola poskytuje základní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.  

Na prvním stupni doplňuje trivium (český jazyk a matematiku) prvouka, na kterou od čtvrtého 

ročníku navazuje přírodověda a vlastivěda. Angličtině se vyučuje od 3. ročníku a informatice od 4. 

ročníku. Ve všech ročnících probíhá výuka výchov – tělesné, hudební, výtvarné a praktických 

činností (pracovního vyučování).  

Na 2. stupni je tradičně věnována zvýšená časová dotace výuce matematiky po pěti hodinách týdně 

včetně dělené hodiny, která na jedné straně umožní procvičovat a upevňovat učivo, na straně druhé 

rozvíjet matematické vlohy a zabývat se prohlubováním a rozšiřováním základního učiva. Zvýšené 

časové dotaci se těší i výuka přírodovědných předmětů, které jsou v 7. a 8. ročníku doplněny 

pravidelnými laboratorními pracemi z fyziky, chemie a přírodopisu pro ověřování teoretických 

znalostí pozorováním, měřením a pokusy. Výhodou pro tuto vzdělávací oblast je moderní vybavení 

odborných učeben včetně moderní chemické laboratoře.  

Vzdělávání na druhém stupni je neodmyslitelně spjato s výukou informatiky v každém ročníku a s 

využíváním digitální techniky při výuce řady dalších předmětů.  

Rozvoji manuálních dovedností a zručnosti žáků se věnují praktické činnosti (pracovní vyučování) v 

6. a v 7. ročníku, zajímavá práce v moderně vybavené dílně nebo školní kuchyňce, kde se vyučuje 

vaření.  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení Vedeme žáky k využívání vhodných způsobů učení, k jeho plánování, 
stanovování cílů, volbě prostředků a organizaci času a činností. Motivujeme 
žáky k dalšímu studiu a celoživotnímu učení. 
Učíme žáky pracovat s informacemi a chápat jejich obsah a význam. 
Klademe důraz na čtení s porozuměním a na uplatňování kritického 
myšlení.  
Vytváříme se žáky systém znalostí, vysvětlujeme a uvádíme poznatky do 
vzájemných souvislostí v oblasti společenské i přírodovědné. 
Umožňujeme žákům poznávat prostřednictvím pozorování a pokusů, 
získané informace zaznamenávat, třídit, vyhodnocovat a prezentovat. 
Do výuky zařazujeme příklady z praxe. 
Motivujeme žáky k učení, učíme žáky učit se.  

Kompetence k 
řešení problémů 

Vedeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. 
Učitel ukazuje různé cesty k řešení problémů. 
Vedeme žáky k tomu, aby se dokázali zorientovat v problémových situacích, 
pochopili problém, přemýšleli o jeho příčinách a pomocí svého úsudku i 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

zkušenosti se jej snažili vyřešit. 
Učíme žáky uplatňovat získané znalosti a informace při řešení problémů. 
Pomáháme žákům při řešení problémů přemýšlet v souvislostech, 
uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a domýšlet jejich následky. 

Kompetence 
komunikativní 

Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory, logicky je řadit, 
volit vhodné vyjadřovací prostředky. Mluvit a psát výstižně, souvisle a 
kultivovaně. 
Žáky učíme naslouchat druhým, vhodně reagovat, zapojovat se do diskuse, 
argumentovat a obhajovat svůj názor. 
Seznamujeme žáky s různými typy a formami sdělení. 
Rozvíjíme dovednosti žáků ve využívání informačních a komunikačních 
prostředků a moderních technologií.  
Vytváříme příležitosti k používání získaných komunikativních dovedností v 
praxi, při vzájemné komunikaci, utváření vztahů, řešení úloh a spolupráci. 

Kompetence sociální 
a personální 

Vedeme žáky ke vzájemné spolupráci. 
Vedeme žáky ke slušnému společenskému chování. 
Pomáháme žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, získávat 
zdravou sebedůvěru. 

Kompetence 
občanské 

Vedeme žáky k tomu, aby si vážili druhých lidí, respektovali je a jejich 
názory. 
Vedeme žáky k vytváření odmítavého postoje k projevům zla a násilí. 
Vedeme je k uvědomění si potřeby bránit se těmto projevům. 
Učíme žáky pochopit základní principy, na nichž spočívají zákony a 
společenské normy, seznamujeme je s jejich právy a povinnostmi. 
Vedeme žáky tak, aby byli schopni poskytnout dle svých možností v 
krizových situacích účinnou pomoc. 
Seznamujeme žáky s našimi tradicemi a kulturním i historickým dědictvím. 
Vytváříme příležitosti k aktivnímu zapojení do kulturního dění a sportovních 
aktivit. 
Vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí ve vztahu ke 
kvalitě životního prostředí a ukazujeme jim možnosti vlastního přispění. 

Kompetence 
pracovní 

Při všech činnostech seznamujeme žáky s pravidly bezpečné práce a 
vedeme je k jejich dodržování. 
Vedeme žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných ve všech 
vzdělávacích oblastech k vlastnímu rozvoji a přípravě na svoji budoucnost. 
Vysvětlujeme žákům základní principy podnikání a jeho rizika, rozvíjíme 
podnikatelské myšlení. 

Kompetence 
digitální 

Učíme žáky ovládat a využívat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a 
služby. 
Učíme žáky vhodným způsobem získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat, 
spravovat a sdílet data a informace. 
Učíme žáky vytvářet a upravovat digitální obsah, vyjadřovat se za pomoci 
digitálních prostředků. 
Učíme žáky využívat digitální technologie k usnadnění práce a zkvalitnění 
výsledků své práce.  
Seznamujeme žáky s novými technologiemi, upozorňujeme na rizika jejich 
využívání. 
Vedeme žáky k uvážlivému využívání digitálních technologií a etickému 
jednání na síti. 
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Schulzovy sady vychází z vyhlášky č. 

27/2016 Sb. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření dle jejich potřeb 

stanovených v dalších dokumentech. (Plán pedagogické podpory, Doporučení školského 

poradenského zařízení, Individuální vzdělávací plán).  

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

Plán pedagogické podpory (PLPP)je dokument, který upravuje podpůrná opatření prvního stupně 

poskytovaná žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.  

PLPP sestavuje pedagog ve spolupráci s pracovníky Školního poradenského pracoviště (ŠPP, 

výchovnými poradci, školním psychologem, školním speciálním pedagogem). Příslušní pracovníci 

ŠPP musí být o sestavení PLPP vždy informováni. Při tvorbě vychází vyučující z provedené 

pedagogické diagnostiky, spolupracuje rovněž se zákonnými zástupci a žákem samotným 

(adekvátně dle věku) a využívá metodický materiál Metodika pro nastavování podpůrných opatření 

ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními od Jany Zapletalové a Jany Mrázkové 

(disk Z:/Školní poradenské pracoviště/PLPP).  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) je podpůrným opatřením druhého a vyššího stupně 

poskytované žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

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

 

Žáci na PSPP dochází na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC). PSPP 

vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka, využívá speciální metody a pomůcky, je směřován 

k rozvoji percepčně-motorických funkcí, k rozvoji jazykových kompetencí a komunikačních 

dovedností, k rozvoji prostorové orientace, orientace v čase, pozornosti, paměti atd. PSPP je 

zajišťován speciálním pedagogem.  
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných na ZŠ Schulzovy sady vychází z vyhlášky č. 

27/2016 Sb. Těmto žákům jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj jejich nadání. Podpora nadaným 

žákům je poskytována formou podpůrných opatření dle potřeb žáků stanovených v dalších 

dokumentech (Plán pedagogické podpory, Doporučení školského poradenského zařízení, 

Individuální vzdělávací plán).  

Plán pedagogické podpory (PLPP) je dokument, který upravuje podpůrná opatření prvního stupně 

poskytovaná žákovi s nadáním a mimořádným nadáním.  

PLPP sestavuje pedagog ve spolupráci s pracovníky Školního poradenského pracoviště (ŠPP, 

výchovnými poradci, školním psychologem, školním speciálním pedagogem). Při tvorbě vychází 

vyučující z provedené pedagogické diagnostiky, spolupracuje rovněž se zákonnými zástupci a žákem 

samotným (adekvátně dle věku). V dokumentu je přesně popsána charakteristika žáka a jeho 

nadání. Jsou zde stanoveny cíle plnění PLPP a specifikována jednotlivá podpůrná opatření. 

Podstatnou součástí PLPP je i stanovení podpory ze strany rodiny a podpůrná opatření jiného 

druhu.  

Za realizaci PLPP zodpovídá příslušný vyučující, případně více vyučujících.  

Se sestaveným PLPP jsou vždy seznámeni zákonní zástupci.  

Plány pedagogické podpory jsou vyhodnocovány dle potřeby, vždy ale nejpozději jednou za 

čtvrtletí.  

Individuální vzdělávací plán (IVP) je dokument, který upravuje podpůrná opatření druhého a vyššího 

stupně poskytovaná žákovi s nadáním nebo mimořádným nadáním, a to na základě doporučení 

školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka.    

IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s pracovníky Školního poradenského pracoviště (ŠPP, 

výchovnými poradci, školním psychologem, školním speciálním pedagogem) a s dalšími pedagogy, 

kteří se podílí na vzdělávání žáka. Při tvorbě vychází vyučující z doporučení školského poradenského 

zařízení (PPP), spolupracuje rovněž se zákonnými zástupci a žákem samotným (adekvátně dle 

věku).  

V dokumentu je přesně popsána charakteristika žáka a jeho nadání. Jsou zde stanoveny cíle plnění 

IVP a specifikována jednotlivá podpůrná opatření, která jsou uplatňována, způsob hodnocení žáka. 

Součástí IVP je i stanovení podpory ze strany rodiny, spoluúčast žáka na jeho vzdělávání a podpůrná 

opatření jiného druhu.  

Za realizaci IVP zodpovídá třídní učitel, případně více vyučujících pod vedením výchovného 

poradce.  

Se sestaveným IVP jsou vždy seznámeni zákonní zástupci. Zákonní zástupci musí souhlasit s 

uplatňováním podpůrných opatření.  

Individuální vzdělávací plány jsou vyhodnocovány průběžně, minimálně jedenkrát za školní rok ve 

spolupráci s příslušným školským poradenským zařízením.  
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Zapojení dalších subjektů:  

Pedagogicko-psychologická poradna – spolupráce se školou spočívá hlavně v diagnostice nadání 

žáka, nastavení podpůrných opatření a vyhodnocování IVP.  

Škola spolupracuje s DDM a sportovními kluby ve zprostředkování nabídky zájmových aktivit.  

Zodpovědné osoby a jejich role:  

Učitel realizuje přímou podporu, PLPP, IVP na základě doporučení PPP. Třídní učitel koordinuje 

realizaci IVP.  

Výchovný poradce koordinuje práci s nadanými žáky, podílí se na sestavení PLPP a IVP a jejich 

vyhodnocování.  

Externí odborníci se podílejí na vzdělávání žáků formou přednášek a přípravou projektových dnů.  

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných žáků:  

Předčasný nástup dítě ke školní docházce je realizován jen na základě doporučení PPP.  

Mimořádně nadaní žáci se mohou vzdělávat ve skupině, pokud je tato skutečnost doporučena PPP.  

Na základě doporučení PPP a za souhlasu zákonných zástupců je možné vzdělávat žáka ve vyšších 

ročnících dle podmínek školy.  

Učitelé obohacují vzdělávací obsah o rozšiřující učivo.  

Učitelé připravují žáky na soutěže a podporují žáky v jejich účasti. Organizují školní kola soutěží.  

Škola připravuje nabídku zájmových kroužků a klubů dle aktuálních podmínek.  

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. ročník 7. ročník 8. 
ročník 

9. 
ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

Čj , M , 
Pč , Prv 
, Tv , Vv  

Čj , Pč , 
Prv , 
Vv  

Aj , Čj , 
Prv , Vv  

Aj , Čj , 
Inf , Přv 
, Vla , 

Vv  

Aj , Čj , 
Inf , Přv 
, Vla , 

Vv , Pkv  

Aj , F , 
Hv , Inf , 
Př , Tv , 

Vo  

Aj , Čj , F 
, Inf , Př , 
Tv , Vo , 

Nj  

Aj , D , F 
, Inf , Tv 

, Vo  

Aj , Čj , 
F , Ch , 
Př , Tv , 
Vo , Nj  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

Čj , Tv , 
Vv  

Čj , M , 
Vv  

Aj , Čj , 
Vv  

Aj , Čj , 
Přv , Vv  

Aj , Čj , 
Vv  

Aj , Pč , 
Tv , Vo , 

Vv  

Aj , Čj , D 
, Hv , Pč , 
Tv , Vo , 
Vv , Nj  

Aj , Čj , 
Tv , Vo , 
Vv , Nj  

Aj , Tv , 
Vo , Nj  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

M , Prv 
, Tv  

Prv  Aj , M , 
Pč , Prv  

Aj , Pč , 
Přv , 
Vla  

Aj , Čj , 
Vla  

Aj , M , 
Tv , Vo  

Aj , M , 
Tv , Vo  

Aj , M , 
Tv , Vo , 

Nj  

Aj , M , 
Tv , Vo  

Psychohygiena Čj , Hv  Čj , Hv , 
Tv  

Hv , Prv  Hv , Přv 
, Vla  

Hv , Pč , 
Přv , Vla  

Tv , Vo , 
Vv  

Hv , Tv , 
Vo  

Př , Tv , 
Vo  

Tv , Vo  

Kreativita Vv  Vv  Prv , Tv 
, Vv  

Hv , Inf 
, M , Pč 

, Vv  

Hv , Inf , 
Pč , Vv , 

Pkv  

F , Hv , 
Inf , Pč , 
Tv , Vo , 

Vv  

D , F , Inf 
, Pč , Tv , 
Vo , Vv  

D , F , 
Inf , Tv , 
Vo , Vv  

Čj , F , 
Inf , Tv , 

Vo  
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. ročník 7. ročník 8. 
ročník 

9. 
ročník 

Poznávání lidí Čj , Pč , 
Prv  

Pč , Prv  Aj , Prv  Aj , Vla  Aj , Vla  Aj , Tv , 
Vo , Z  

Aj , Tv , 
Vo , Nj  

Aj , Tv , 
Vo  

Aj , Tv , 
Vo , Nj  

Mezilidské vztahy Čj , Hv , 
Prv  

Čj , Hv , 
Prv  

Čj , Hv , 
Pč , Prv 

, Tv  

Čj , Hv , 
Přv , 
Vla  

Čj , Hv , 
Přv  

Čj , Hv , 
Tv , Vo  

Aj , Čj , 
Tv , Vo , 

Nj  

Aj , Tv , 
Vo , Vv , 

Nj  

Aj , Tv , 
Vo  

Komunikace Čj , Hv , 
Vv  

Čj , Hv , 
Prv , Tv 

, Vv  

Aj , Čj , 
Hv , M , 
Prv , Vv  

Aj , Čj , 
Hv , Inf 

, Vv  

Aj , Čj , 
Hv , Inf , 
Pč , Vv  

Aj , Čj , 
D , F , 

Inf , M , 
Pč , Tv , 

Vo  

Aj , Čj , F 
, Inf , M , 
Pč , Tv , 
Vo , Vv , 

Nj  

Aj , Čj , 
F , Ch , 
Inf , M , 
Tv , Vo  

Aj , Čj , 
F , Inf , 
M , Tv , 

Vo  

Kooperace a 
kompetice 

Prv  Prv  Aj , Prv 
, Tv  

Aj , Inf , 
Pč , Přv  

Aj , Čj , 
Inf , Pč , 
Přv , Vla  

Aj , D , F 
, Inf , M 
, Tv , Vo  

Aj , F , 
Inf , M , 
Tv , Vo  

Aj , Čj , 
F , Ch , 
Inf , M , 
Tv , Vo  

Aj , F , 
Inf , M , 
Tv , Vo  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Prv  Prv  Prv  Inf , M , 
Přv , Tv 

, Vla  

Inf , M , 
Pč , Vla , 

SpH , 
Pkv  

Inf , M , 
Pč , Tv , 

Vo  

Hv , Inf , 
M , Pč , 
Tv , Vo  

Inf , M , 
Př , Tv , 

Vo  

Ch , Inf , 
M , Tv , 

Vo  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Prv  Prv  Aj , Prv  Aj , Tv , 
Vla  

Aj , Přv , 
Vla , 
SpH  

Aj , D , 
Hv , Tv , 

Vo  

Aj , Čj , D 
, Tv , Vo  

Aj , D , 
Tv , Vo  

Aj , Čj , 
D , Tv , 

Vo  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská 
společnost a škola 

Prv  M , Prv  Prv  Pč  Pč , Vla  Čj , Vo  Vo  Hv  Nj  

Občan, občanská 
společnost a stát 

 Prv  Prv   Vla  Čj , D , 
Tv  

Tv , Vo , 
Vv  

Čj , D , 
Hv , Tv  

Tv , Vo , 
Nj  

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

   Prv     D  Vo   Vo  

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

   Prv  M  Vla  Z  Vo , Z  D , Z  Vo  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás 
zajímá 

   Aj , Prv  Aj  Aj , Vla  Aj , Čj , 
Tv , Vo  

Aj , D , 
Hv , Tv , 
Vo , Nj  

Aj , Čj , 
Tv , Vo  

Aj , Př , 
Tv , Vo  

Objevujeme Evropu 
a svět 

   Aj  Aj  Aj , M , 
Vla  

Aj , Vo  Aj , Čj , D 
, Hv , Vo 

, Nj  

Aj  Aj , Vo  

Jsme Evropané    Aj , Prv  Aj , M  Aj   D , Vo  Čj , Hv , 
Vv , Nj  

Čj , D , 
Vo , Nj  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. ročník 7. ročník 8. 
ročník 

9. 
ročník 

Kulturní diference  Čj , Hv  Hv , Prv  Hv , Vla  Hv , Vla  Tv , Vo , 
Z  

Čj , Tv , 
Vo , Z , 

Nj  

Čj , D , 
Hv , Tv , 

Vo  

D , Tv , 
Vo , Nj  

Lidské vztahy Čj , Prv  Prv  Prv  Vla  Pč , Vla  Pč , Vo  Čj , Pč , 
Vo  

Vo , Nj  Vo  

Etnický původ  Prv  Prv  Vla  Vla  Vo  Vo  D , Hv , 
Př , Vo  

D , Vo  

Multikulturalita Prv  Prv  Aj , Prv  Aj , Pč , 
Vla  

Aj , Pč , 
Vla  

Aj , Vo , 
Z  

Aj , Vo , 
Z  

Aj , D , 
Hv , Př , 

Vo  

Aj , Čj , 
Vo , Z  

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

    Vla  Vla  Vo  Vo  Vo  D , Vo  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy  Prv  Prv  Přv   Př , Tv , 
Vo , Z  

Př , Tv , 
Vo  

Tv  Tv , Vo  

Základní podmínky 
života 

 Prv  Prv  Přv  M  Př , Vo , 
Z  

Vo   Vo  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

Prv , Vv  Prv , 
Vv  

Prv , Vv  Vla , Vv  Pč , Přv 
, Tv , Vla 

, Vv , 
SpH  

Př , Vv  Vo , Z  Aj , D , F 
, Z  

D , F , Př 
, Vo , Z  

Vztah člověka k 
prostředí 

Vv  Pč , Prv 
, Vv  

Prv , Vv  Pč , Vla 
, Vv  

Pč , Přv 
, Vla , 

Vv  

Čj , Hv , 
Pč , Př , 
Vo , Vv , 

Z  

Čj , Pč , 
Vo , Vv  

Hv , Tv , 
Vv , Nj  

Př , Vo , 
Z , Nj  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

   M , Pč , 
Prv  

Čj , Pč  Pč , Přv 
, Tv , Vla  

Čj , Vo  Čj , Vo , 
Vv , Z  

Čj , Hv , 
Tv , Vo , 

Z  

Čj , D , 
Inf , Tv , 

Vo  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

   Prv  Vv  Vv   Čj , Vo  Čj , D , 
Vo  

D , Inf , 
Vo , Z  

Stavba mediálních 
sdělení 

      Čj  Inf     Inf  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

Hv  Hv  Hv  Hv  Hv  Inf      

Fungování a vliv 
médií ve společnosti 

Hv  Hv  Hv , Prv  Hv  Hv , Pč , 
Vla  

Čj , Pč  Čj , Pč , 
Vo  

D , Hv , 
Vo , Nj  

Vo  

Tvorba mediálního 
sdělení 

    Inf  Čj , Inf , 
Pkv  

Inf  Nj  Čj  Čj , D , 
Inf , Nj  

Práce v realizačním 
týmu 

    Přv  Inf , Přv  Inf , Pč  Hv , Inf , 
Pč , Vo , 

Nj  

Hv , Inf , 
Vo , Vv  

Inf , Vo  
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3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

Aj  Anglický jazyk 

Ch  Chemie 

Čj  Český jazyk 

D  Dějepis 

F  Fyzika 

Hv  Hudební výchova 

Inf  Informatika 

M  Matematika 

Nj  Německý jazyk 

Pč  Praktické činnosti 

Pkv  Psaní na klávesnici 

Př  Přírodopis 

Prv  Prvouka 

Přv  Přírodověda 

SpH  Sportovní hry 

Tv  Tělesná výchova 

Vla  Vlastivěda 

Vo  Výchova k občanství 

Vv  Výtvarná výchova 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Anglický jazyk    3 3 3 9 3 3 3 3 12 

Český jazyk 7+2 7+3 7+1 6+1 6+1 33+8 4+1 3+1 3+1 5 15+3 

Další cizí jazyk  

• Německý jazyk 
• Ruský jazyk 

          2 2 2 6 

Matematika a její 
aplikace 

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

Informatika Informatika     1 1 2 1 1 1 1 4 

Člověk a jeho svět Prvouka 1 2 2+1    5+1        

Přírodověda     1+0.5 2 3+0.5        

Vlastivěda     1+0.5 2 3+0.5        

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

Výchova k občanství          1 1 1 2 5 

Člověk a příroda Fyzika          1+1 1+1.5 2+0.5 2 6+3 

Chemie             2+0.5 1+1 3+1.5 

Přírodopis          2 2+0.5 2 1+1 7+1.5 

Zeměpis          2 2 1+1 1+1 6+2 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace  2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1  3 

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

Volitelný předmět 9. ročník  

• Hudební výchova 
volitelná 

• Výtvarná výchova 
volitelná 

             1 1 

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

Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1    2 

Volitelné předměty 

• Přírodovědná praktika 

• Matematická cvičení 

• Sportovní hry 

• Konverzace v anglickém jazyce 

• Psaní na klávesnici 

• Vlastivědná praktika 

      0+1 0+1        

Celkem hodin 20 22 25 25 26 102+16 29 30 32 31 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Český jazyk se v 1. ročníku vyučuje 9 hodin, 7 povinných a 2 disponibilní, ve 2. ročníku 10 hodin, 7 povinných a 3 disponibilní, ve 3. ročníku 8 hodin, 7 

povinných a 1 disponibilní, ve 4. a 5. ročníku 7 hodin, 6 povinných a 1 disponibilní.  

Matematika se vyučuje v 1. – 5. ročníku 5 hodin týdně, 4 povinné a 1 disponibilní.  

V 1. ročníku se dělí po jedné hodině Matematiky a Českého jazyka týdně.  
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Prvouka se vyučuje v 1. ročníku 1 hodinu, ve 2. ročníku 2 hodiny a ve 3. ročníku 3 hodiny, 2 povinné a 1 disponibilní.  

Vlastivědě a Přírodovědě se vyučuje ve 4. ročníku celkem 3 hodiny týdně, 2 povinné a 1 disponibilní. 2 hodiny týdně jednomu předmětu a 1 hodina týdně 

druhému předmětu s tím, že se v pololetí rozložení hodin obrátí. V 5. ročníku se vyučuje Vlastivěda 2 povinné hodiny a Přírodověda také 2 povinné hodiny 

týdně.  

Předmět Informatika v rozsahu 1 vyučovací hodiny je zařazen ve 4. a 5. ročníku.  

Předmět Výtvarná výchova se vyučuje v 1. a 2. ročníku 1 vyučovací hodinu, ve 3. a 4. ročníku 2 vyučovací hodiny, v 5. ročníku 1 vyučovací hodinu, výuku lze 

realizovat ve dvouhodinovém bloku jednou za dva týdny proti Praktickým činnostem.  

Hudební výchova se vyučuje v každém ročníku 1. stupně 1 hodinu.  

Praktické činnosti se vyučují s dotací 1 hodiny v 1. – 5. ročníku, v pátém ročníku je možné realizovat výuku ve dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct 

dnů proti bloku Výtvarné výchovy.  

Tělesná výchova se vyučuje 2 povinné hodiny týdně. V pátém ročníku je možné pro výuku praktických činností a tělesné výchovy dělit třídy na skupiny 

podle počtu žáků, prostorových možností školy a s ohledem na bezpečnost.  

Volitelný předmět se realizuje v 5. ročníku s časovou dotací 1 hodiny. Žák si vybírá z aktuální nabídky školy pro daný školní rok.  

Český jazyk se vyučuje v 6. ročníku 5 hodin, 4 povinné a 1 disponibilní, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin, 3 povinné a 2 

disponibilní.  

Cizí jazyk (Anglický jazyk) se vyučuje ve 3. až 9. ročníku 3 hodiny týdně.  

Další cizí jazyk – Ruský jazyk / Německý jazyk - je zařazen do učebního plánu v 7. – 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Při výuce jazyků se třídy 

zpravidla dělí na skupiny.  

Matematika se vyučuje v 6. – 8. ročníku 5 hodin, 4 hodiny povinné a 1 hodina disponibilní. V 9. ročníku se vyučuje 5 hodin, 3 povinné a 2 disponibilní. Jednu 

hodinu týdně se třída zpravidla dělí na skupiny (pro doplňování a procvičování základního učiva, k rozvoji matematických schopností).  

Informatika se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně 1 hodinu týdně.  

Dějepis se vyučuje v 6. – 7. ročníku po dvou hodinách (jedné povinné a jedné disponibilní), v 8. a 9. po 2 povinných hodinách.  

Výchova k občanství se vyučuje v 6. – 8. ročníku 1 hodinu týdně, v 9. ročníku integruje tematický okruh Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, 

vyučuje se 2 povinné hodiny (1 Výchova k občanství a 1 Člověk a svět práce – témata volba povolání a finanční gramotnost).  

Fyzika se vyučuje v 6. ročníku 1 povinnou a 1 disponibilní hodinu. V 7. ročníku 1 povinnou a 1 disponibilní hodinu, navíc ještě 0,5 disponibilní dotace pro 

laboratorní práce (blok 1 hodiny laboratorních prací z přírodopisu a fyziky, kdy se skupiny střídají jednou za dva týdny). V 8. ročníku 2 povinné hodiny, navíc 
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ještě 0,5 disponibilní dotace pro laboratorní práce (blok 1 hodiny laboratorních prací z chemie a fyziky, kdy se skupiny střídají jednou za dva týdny). V 9. 

ročníku se vyučuje 2 povinné hodiny.  

Chemie se vyučuje v 8. ročníku 2 hodiny, navíc ještě 0,5 disponibilní dotace pro laboratorní práce (blok 1 hodiny laboratorních prací z chemie a fyziky, kdy 

se skupiny střídají jednou za dva týdny). V 9. ročníku 2 hodiny, 1 povinnou a 1 disponibilní.  

Přírodopis se vyučuje v 6. a 7. ročníku 2 povinné hodiny týdně, v 7. ročníku navíc ještě 0,5 disponibilní dotace pro laboratorní práce (blok 1 hodiny 

laboratorních prací z přírodopisu a fyziky, kdy se skupiny střídají jednou za dva týdny). V 8. ročníku integruje vzdělávací oblast Výchova ke zdraví, vyučuje 

se 2 povinné hodiny. V 9. ročníku se vyučuje 1 hodinu povinnou a 1 z disponibilní dotace.  

Zeměpisu se vyučuje v 6. a 7. ročníku 2 povinné hodiny týdně. V 8. a 9. ročníku se vyučuje 2 hodiny, 1 povinnou a 1 disponibilní.  

Výchova ke zdraví se nevyučuje samostatně, je integrována s Přírodopisem v 8. ročníku.  

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se vyučuje v 6. a 7. ročníku 1 povinnou hodinu, zpravidla ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny v předmětu 

Praktické činnosti (Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Příprava pokrmů), během dvou let žák plní dva různé tematické celky. V 9. ročníku 

je vzdělávací oblast Člověk a svět práce integrován do Výchovy k občanství tématem Svět práce. V 6. a 7. ročníku se třída zpravidla dělí na skupiny.  

Hudební výchova se učí v 6. – 8. ročníku 1 povinnou hodinu týdně.  

Výtvarná výchova se učí 2 hodiny v 6. ročníku a v 8. ročníku, v 7. ročníku 1 hodinu (s možností dvouhodinových bloků jednou za dva týdny).   

Tělesná výchova se vyučuje v 6. – 9. ročníku 2 povinné hodiny týdně, zpravidla ve dvouhodinových blocích, kdy se třída dělí na skupiny.  

V 9. ročníku je jedna vyučovací hodina z povinné časové dotace věnována oblasti Umění a kultura, kde mají žáci na výběr vzdělávání v předmětu hudební 

výchova volitelná nebo výtvarná výchova volitelná. Žák má možnost přizpůsobit svůj výběr svému zájmu nebo plánovanému dalšímu vzdělávání. V učebním 

plánu je časová dotace vyjádřena 0,5 hodiny hudební výchova volitelná a 0,5 výtvarná výchova volitelná. Ve skutečnosti se jedná o jednu vyučovací hodinu 

předmětu, který si žák zvolí.  
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5 Učební osnovy  

5.1 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

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 přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 
v rámci integrované Evropy a světa.  
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak 
v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat 
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti 
vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na 
mezinárodních projektech. 

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

Anglický jazyk je od třetího do devátého ročníku vyučován tři hodiny týdně. Vyučování probíhá v 
jazykových učebnách, v kmenových třídách, případně v multimediálních učebnách. Při vyšším počtu se žáci 
dělí na skupiny v rámci ročníků, pokud je to možné, rozdělují se do skupin podle jazykových schopností. 
Během vyučovací hodiny jsou uplatňovány rozmanité formy práce – výklad, poslech, četba, samostatná 
práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, práce se slovníkem, s digitálními zařízeními. Vyučující zařazují 
do hodin různé soutěže, hry, zadávají projekty. Čtenářskou gramotnost rozvíjejí zařazováním autentických 
textů, prací s časopisy pro výuku anglického jazyka, nabídkou zjednodušené četby z anglické knihovničky. 
Poslechové dovednosti posilují zařazováním populárních písniček. Žáci se účastní školních a okresních 
(případně krajských) kol Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
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Název předmětu Anglický jazyk 

Integrace předmětů • Cizí jazyk 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- procvičuje se žáky novou gramatiku v kontextu čteného nebo slyšeného textu, vybízí je k její analýze a 
hledání pravidel, a vede je tak k pochopení a uchopení nové látky 
- představením různých způsobů učení se slovní zásobě a procvičování si jazykových dovedností vede žáky 
ke zkoušení, vyhodnocování a používání vyhovujících způsobů 
- rozvíjí u žáků jejich schopnosti porozumět slyšenému textu na písních a básničkách 
- vede žáky k sebehodnocení vlastního pokroku 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- podněcuje takové aktivity a zadává takové úlohy, při kterých jsou žáci nuceni vyhledat informace z jiných 
zdrojů než jen z učebnice 
- zadává žákům úkoly a témata pro vypracování projektů, při kterých žáci využívají znalosti z jiných 
předmětů 
- navozuje problémové situace z reálného života a tím podporuje rozvoj slovní zásoby žáků a učí je v dané 
situaci vhodně reagovat 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- procvičuje gramatické struktury a slovní zásobu se žáky dramatizací reálných situací, vede je tím k 
efektivnímu a logickému vyjadřování se 
- poskytuje žákům prostor k písemné i ústní prezentaci zadaných úkolů 
- zadává úkoly, při kterých žáci sdělují vytříděné a uspořádané informace o sobě, svých blízkých, svém okolí 
a svých zájmech v písemné a ústní podobě 
- zařazuje do hodin rozhovory a výměnu názorů či informací ve dvojicích k tématu lekce 
- podporuje žáky v dostatečně hlasitém a zřetelném projevu v anglickém jazyce 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- volí různé formy práce, samostatné, párové, týmové, aby umožnil žákům vzájemnou inspiraci a pomoc a 
motivoval je k dosahování osobního maxima 
- povzbuzuje žáky, aby v případě potřeby nabízeli svou pomoc či ochotně vyhověli při žádosti o pomoc 
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Název předmětu Anglický jazyk 

- vede žáky k dodržování termínů splnění úkolu 
- vyžaduje prezentaci projektových úkolů před spolužáky 
- přizpůsobuje výuku individuálním potřebám a schopnostem žáků 
- zařazuje do výuky odlehčující činnosti, například hry, soutěže, hádanky, kterými navozuje tvůrčí a 
přátelskou atmosféru ve třídě 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede žáky k zodpovědnosti za vlastní učení 
- zadává žákům úkoly vztahující se k situacím každodenního života 
- vyžaduje od žáků zodpovědnost za svůj podíl na týmové práci 
- zařazuje do výuky témata týkající se života v anglicky mluvících zemích a vede je k respektování kultury 
jiných národů 
- povzbuzuje žáky, aby ke spolupráci přijímali ostatní žáky a nikoho neodmítali 
- nechává žáky pracovat vlastním tempem a nechává je vyjadřovat se svým vlastním způsobem, ale 
vyžaduje od nich zodpovědnost za vlastní činy a projevy 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k zodpovědnosti za plnění daných úkolů 
- zadává úlohy, při nichž žáci projeví svou iniciativu, znalosti, představivost a také schopnost spolupracovat 
s ostatními 
- používá různé techniky učení opakovaně a pravidelně, aby si žáci zvykli na jistý druh práce a učení 
- vyžaduje od žáků hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení 
- zařazuje úkoly na rozvoj jemné motoriky žáků 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky k využívání digitálních technologií k získávání informací a řešení úkolů 
- povzbuzuje žáky k využívání moderních platforem k osvojení základní slovní zásoby 
- zadává projekty na probíraná témata zpracovaná na digitálních zařízeních 
- motivuje žáky používáním digitálních technologií při výuce 
- seznamuje žáky s běžně používanými digitálními zařízeními, aplikacemi a službami  
- ukazuje, jak získávat, vyhledávat a zpracovat informace 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

24 

Název předmětu Anglický jazyk 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Anglický jazyk 3. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník 

• --> Český jazyk - 3. ročník 

• --> Prvouka - 3. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 3. ročník 

• --> Hudební výchova - 3. ročník 

• --> Tělesná výchova - 3. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

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 

poslouchá pokyny a otázky učitele, reaguje na ně, 
provádí různé činnosti a hraje hry 

základní pokyny ve třídě a otázky učitele (Classroom 
English) 

výslovnost, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 
slov 

pozdravy 

slova podobná v češtině a v angličtině 

barvy 

abeceda 

čísla 0 - 100 

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 

odpovídá jedním, případně více slovy, vybere a přiřadí 
správný obrázek, vyřeší problém 

základní pokyny ve třídě a otázky učitele (Classroom 
English) 

výslovnost, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 
slov 
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Anglický jazyk 3. ročník  

pozdravy 

slova podobná v češtině a v angličtině 

barvy 

abeceda 

čísla 0 - 100 

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

umí pojmenovat předměty a skutečnosti, se kterými se 
během výuky setkal 

barvy 

čísla 0 - 100 

třída - TO BE (it, I), číslo jednotné a množné u 
podstatných jmen 

rodina a přátelé - TO BE (I, you, he, she), HIS, HER, 
zájmena, přídavná jména 

části těla, přídavná jména, TO HAVE GOT - 1. os. č. j. 

domov - pokoje, předložky místa, osobní zájmena 

můj pokoj - hračky, nábytek, starý/nový, předložky, 
stejný/různý, člen podstatného jména, there is/there 
are - seznámení 

svátky 

zvířata - TO HAVE GOT - 1. os. č. j. 

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

reprodukuje rozhovory z učebnice barvy 

čísla 0 - 100 

třída - TO BE (it, I), číslo jednotné a množné u 
podstatných jmen 

rodina a přátelé - TO BE (I, you, he, she), HIS, HER, 
zájmena, přídavná jména 

části těla, přídavná jména, TO HAVE GOT - 1. os. č. j. 

domov - pokoje, předložky místa, osobní zájmena 

můj pokoj - hračky, nábytek, starý/nový, předložky, 
stejný/různý, člen podstatného jména, there is/there 
are - seznámení 

svátky 

zvířata - TO HAVE GOT - 1. os. č. j. 
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Anglický jazyk 3. ročník  

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

přizpůsobují slovní spojení ve vztahu k sobě a svým 
zkušenostem 

barvy 

čísla 0 - 100 

třída - TO BE (it, I), číslo jednotné a množné u 
podstatných jmen 

rodina a přátelé - TO BE (I, you, he, she), HIS, HER, 
zájmena, přídavná jména 

části těla, přídavná jména, TO HAVE GOT - 1. os. č. j. 

domov - pokoje, předložky místa, osobní zájmena 

můj pokoj - hračky, nábytek, starý/nový, předložky, 
stejný/různý, člen podstatného jména, there is/there 
are - seznámení 

svátky 

zvířata - TO HAVE GOT - 1. os. č. j. 

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

čte s porozuměním jednoduché texty s vizuální i 
sluchovou oporou 

pozdravy 

barvy 

čísla 0 - 100 

svátky 

třída 

rodina a přátelé 

části těla 

domov 

můj pokoj 

zvířata 

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

po nácviku čte texty i nahlas, případně je dramatizuje pozdravy 

barvy 

čísla 0 - 100 

svátky 

třída 

rodina a přátelé 

části těla 
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Anglický jazyk 3. ročník  

domov 

můj pokoj 

zvířata 

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

poslouchá audionahrávky, projev učitele i spolužáků 
doplněný textem či ilustrací 

pozdravy 

barvy 

čísla 0 - 100 

svátky 

třída 

rodina a přátelé 

části těla 

domov 

můj pokoj 

zvířata 

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

na základě poslechu reaguje, vybere, přiřadí správný 
obrázek, ústně doplní správné slovo, odpoví či provede 
odpovídající úkon 

pozdravy 

barvy 

čísla 0 - 100 

svátky 

třída 

rodina a přátelé 

části těla 

domov 

můj pokoj 

zvířata 

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

rozpozná psanou podobu některých slov a známých 
struktur 

pozdravy 

barvy 

čísla 0 - 100 

svátky 

třída 

rodina a přátelé 
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Anglický jazyk 3. ročník  

části těla 

domov 

můj pokoj 

zvířata 

pokyny 

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

píše slova a jednoduché věty podle vzoru pozdravy 

barvy 

čísla 0 - 100 

svátky 

třída 

rodina a přátelé 

části těla 

domov 

můj pokoj 

zvířata 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

moje země, můj domov 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení dovedností zapamatování slovní zásoby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

moje tělo, moje rodina 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

povely, denní činnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rozhovory se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

rozhovory, omluvy, pozdravy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Anglický jazyk 3. ročník  

umění spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

potřeba dalšího jazyka pro život 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vzájemné kulturní obohacování 

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

zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích 

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

reálie anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Přírodověda - 4. ročník 

• --> Vlastivěda - 4. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 4. ročník 

• --> Tělesná výchova - 4. ročník 

• --> Informatika - 4. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

reaguje na pokyny a otázky učitele slovně, nebo 
nějakou činností 

základní pokyny ve třídě a otázky učitele (Classroom 
English) 
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Anglický jazyk 4. ročník  

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

výslovnost, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 
slov 

rodina 

přídavná jména 

dům, místnosti a nábytek 

zájmy a koníčky, sporty, hudební nástroje 

jídlo a nápoje 

roční období, počasí 

rozvrh hodin 

vyjádření času (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá) 

denní režim 

oblečení 

země, národy, jazyky 

povolání 

svátky 

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 

projevuje porozumění jednoduchým větám a textům, 
které říká učitel, spolužáci nebo je prezentováno 
prostřednictvím interaktivní učebnice 

vyjádření času (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá) 

země, národy, jazyky 

povolání 

svátky 

povely – rozkazovací způsob 

rodina – přivlastňovací ´S 

přídavná jména – THERE IS/ARE 

dům, místnosti a nábytek – TO BE, TO HAVE GOT 

zájmy a koníčky – TO PLAY, DO/ DON´T, DOESN´T 

sporty – CAN/CAN´T, otázka a krátká odpověď 

hudební nástroje 

jídlo a nápoje – LIKE/ DON´T LIKE, otázka a krátká 
odpověď 

roční období, počasí – přítomný čas prostý, otázka a 
odpověď (seznámení) 
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Anglický jazyk 4. ročník  

rozvrh hodin – předložky 

denní režim – koncovka 3. osoby čísla jednotného u 
sloves 

oblečení – přítomný čas průběhový (seznámení) 

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

pracuje s poslechovými texty rodina 

dům, místnosti a nábytek 

zájmy a koníčky, sporty, hudební nástroje 

jídlo a nápoje 

roční období, počasí 

rozvrh hodin 

vyjádření času (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá) 

denní režim 

oblečení 

země, národy, jazyky 

povolání 

svátky 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů realizuje jednoduché rozhovory na osvojená témata rodina 

dům, místnosti a nábytek 

zájmy a koníčky, sporty, hudební nástroje 

jídlo a nápoje 

roční období, počasí 

rozvrh hodin 

denní režim 

oblečení 

povolání 

rozkazovací způsob 

přivlastňovací ´S 

THERE IS/ARE 

TO BE, TO HAVE GOT, TO PLAY, CAN, LIKE 
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Anglický jazyk 4. ročník  

přítomný čas prostý - vybrané fráze 

předložky 

přítomný čas průběhový (seznámení) 

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

sděluje základní informace o sobě (své rodině, 
volnočasových aktivitách a sportech, o tom, co má a 
nemá rád) 

rodina 

dům, místnosti a nábytek 

zájmy a koníčky, sporty, hudební nástroje 

jídlo a nápoje 

roční období, počasí 

rozvrh hodin 

denní režim 

oblečení 

povolání 

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

pracuje v učebnici a pracovním sešitě s různými typy 
textů a vyhledává v nich dané informace 

rodina 

dům, místnosti a nábytek 

jídlo a nápoje 

roční období, počasí 

rozvrh hodin 

vyjádření času (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá) 

denní režim 

oblečení 

země, národy, jazyky 

povolání 

svátky 

rozkazovací způsob 

přivlastňovací ´S 

THERE IS/ARE 

TO BE, TO HAVE GOT, TO PLAY, CAN, LIKE 

přítomný čas prostý - vybrané fráze 

předložky 
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Anglický jazyk 4. ročník  

přítomný čas průběhový (seznámení) 

zájmy a koníčky 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní údaje do tabulky nebo převede údaje z tabulky 
do souvislého textu 

jídlo a nápoje 

rozvrh hodin 

denní režim 

povolání 

zájmy a koníčky 

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 

dle vzoru vytvoří vlastní text rodina 

dům, místnosti a nábytek 

jídlo a nápoje 

rozvrh hodin 

denní režim 

oblečení 

povolání 

zájmy a koníčky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

moje země, můj domov 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení dovedností zapamatování slovní zásoby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

moje tělo, moje rodina 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

povely, denní činnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rozhovory se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

rozhovory, omluvy, pozdravy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Anglický jazyk 4. ročník  

umění spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

potřeba dalšího jazyka pro život 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vzájemné kulturní obohacování 

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

zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích 

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

reálie anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Matematika - 3. ročník 

• --> Přírodověda - 4. ročník 

• --> Vlastivěda - 5. ročník 

• --> Český jazyk - 5. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 5. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav, 
rozloučení), představí se 

pozdravy 

pozdravy 
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Anglický jazyk 5. ročník  

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

v krátkém jednoduchém textu vyhledá konkrétní 
informace, např. jméno, příjmení, věk či telefonní číslo 

číslovky 0-100 

abeceda 

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

rozumí jednoduchým pokynům učitele při hodině a 
slovním spojením týkajících se předmětů běžného 
života, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

rozkazovací způsob 

množné číslo podstatných jmen 

předměty kolem nás - členy 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 
představí svou rodinu, uvede základní údaje o sobě 

rodina 

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

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

rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, zachytí v 
poslechu konkrétní informaci 

sloveso být 

škola, dny v týdnu 

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

rozumí tématu krátkého kresleného příběhu, kde se 
hlavní osoby představí a uvedou základní informace o 
sobě 

osobní, tázací a přivlastňovací zájmena 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře uvede své jméno, věk, telefonní číslo a místo, kde žije sloveso být 

zájmena 

číslovky 

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

ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 
řekne, jaké má domácí mazlíčky, a zeptá se na totéž 
kamaráda 

domácí mazlíčci 

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 

s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše 
krátký text, kde uvede, jaké předměty vlastní 

vybraná přídavná jména a barvy 

běžné předměty v domácnosti 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů sdělí jednoduchým způsobem, jaké vyučovací předměty 
jsou jeho oblíbené, zeptá se na rozvrh a oblíbené 
vyučovací předměty kamaráda 

sloveso mít 

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

škola, dny v týdnu 

sloveso mít 
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Anglický jazyk 5. ročník  

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

napíše krátký, jednoduchý text, ve kterém uvede své 
oblíbené vyučovací předměty a sestaví svůj rozvrh 
hodin 

škola, dny v týdnu 

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

rozumí slovům a slovním spojením týkajících se 
časových údajů 

volnočasové aktivity 

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

sdělí jednoduchým způsobem, co každý den dělá nebo 
nedělá 

časové údaje 

denní režim 

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 

s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše 
krátký text, ve kterém popíše svůj denní režim 

přítomný čas prostý 

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

rozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a 
spolužáka, které souvisí s popisem domu 

domov, dům 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů v krátkých a pomalu vedených rozhovorech sdělí 
základní informace týkající se jeho pokoje, umístění 
nábytku v jeho pokoji 

vazba ‚there is / there are‘ 

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

místnosti, nábytek 

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

napíše krátký text, ve kterém popíše svůj pokoj, 
umístění nábytku v pokoji a dům či byt, kde bydlí 

domov, dům 

místnosti, nábytek 

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

v krátkém popisu města vyhledá konkrétní informace, 
např. pojmenování a umístění budov ve městě, pracuje 
s vizuální oporou 

předložky místa 

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

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

rozumí slovům a slovním spojením, které se týkají 
popisu osoby 

popis osoby – vzhled 

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

ptá se a reaguje na jednoduché otázky, které se týkají 
oblečení, aktuální činnosti 

oblečení 

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

přítomný čas průběhový 

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

v krátkém textu rozliší aktuální a každodenní činnosti kontrast přítomných časů 

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

vlastními slovy převypráví informace z textu domácí mazlíčci 

volný čas 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

moje země, můj domov 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení dovedností zapamatování slovní zásoby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

moje tělo, moje rodina 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

povely, denní činnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rozhovory se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

rozhovory, omluvy, pozdravy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

umění spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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potřeba dalšího jazyka pro život 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vzájemné kulturní obohacování 

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

zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích 

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

reálie anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> Hudební výchova - 6. ročník 

• --> Vlastivěda - 5. ročník 

• --> Přírodověda - 5. ročník 

• --> 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 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který se 
vztahuje k volnému času a domácím pracím, zachytí 
konkrétní informace 

přítomný čas prostý 

příslovce častosti děje 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

domácí práce 

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

zeptá se na základní informace týkající se každodenních 
činností a na podobné otázky adekvátně odpoví 

příslovce častosti děje 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

domácí práce 

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

mluví o své rodině, kamarádech, škole, zájmech, 
volnočasových aktivitách a činnostech v domácnosti 

přítomný čas prostý 

příslovce častosti děje 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

domácí práce 

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

jednoduše a v krátkých větách popíše svůj den přítomný čas prostý 

příslovce častosti děje 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

domácí práce 

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

rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného 
života, které se vztahují ke každodenním činnostem, 
volnočasovým aktivitám či domácím pracím, a vyhledá v 
nich konkrétní informace 

přítomný čas prostý 

příslovce častosti děje 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

domácí práce 

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

napíše o svých volnočasových aktivitách, každodenních 
činnostech, domácích pracích 

přítomný čas prostý 

příslovce častosti děje 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

domácí práce 

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

rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně 
pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se 
týkají kalendářního roku, svátků či oslav narozenin 

řadové číslovky 

měsíce v roce, datum, kalendářní rok 

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

rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného 
života, které se vztahují ke kalendářnímu roku, a 
vyhledá v nich konkrétní informace 

řadové číslovky 

měsíce v roce, datum, kalendářní rok 

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

s vizuální oporou rozumí obsahu textu o svátcích ve 
Velké Británii a vyhledá v něm konkrétní informace 

reálie anglicky mluvících zemí – svátky ve Velké 
Británii 

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

se spolužákem vede rozhovor na téma aktuální činnost, 
klade otázky na aktuální činnosti a na stejné otázky 
odpoví 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

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

popíše aktuální činnosti lidí každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

přítomný čas průběhový 

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

mluví o každodenních aktivitách každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

přítomný čas průběhový 

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

rozumí obsahu komiksového příběhu a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

přítomný čas průběhový 

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

rozumí popisu pravidelných a aktuálních činností každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

přítomný čas průběhový 

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

sdělí, co musí lidé v určité situaci udělat sloveso must 

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

rozumí popisu zvířete a pozná, o jaké zvíře se jedná zvířata, popis zvířat 

předmětná zájmena 

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

mluví o svém oblíbeném zvířeti zvířata, popis zvířat 

předmětná zájmena 

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

s vizuální oporou rozumí obsahu textu o zvířatech zvířata, popis zvířat 

předmětná zájmena 

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

napíše krátký jednoduchý popis zvířat zvířata, popis zvířat 

předmětná zájmena 

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

napíše jednoduchý text o svém oblíbeném zvířeti zvířata, popis zvířat 

předmětná zájmena 

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

rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně 
pronášeného textu o minulých činnostech 

sloveso to be v minulém čase 

minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves 

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

zeptá se spolužáka, kde byl a co dělal v minulých dnech, 
a na stejné otázky odpoví 

sloveso to be v minulém čase 

minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves 

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

rozumí obsahu textu, který popisuje dovolenou, a 
vyhledá v něm konkrétní informace 

prázdniny, dovolená 

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

mluví o cestě na prázdniny, mluví o místech spojených s 
cestováním 

prázdniny, dovolená 

cestování, dopravní prostředky 

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

rozumí obsahu neformálního textu, osobního emailu 
kamarádovi z prázdnin a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

prázdniny, dovolená 

cestování, dopravní prostředky 

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

rozumí obsahu textu, který popisuje cestu na prázdniny 
či dovolenou, a vyhledá v něm konkrétní informace 

prázdniny, dovolená 

cestování, dopravní prostředky 

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

napíše pozdrav kamarádovi z prázdnin, kde popíše cestu 
a místo, kde se nachází 

prázdniny, dovolená 

cestování, dopravní prostředky 

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

rozumí obsahu textu, který se týká nákupu potravin počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

neurčitý člen a / an, určitý člen the 

jídlo 

nákupní seznam 

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

zeptá se spolužáka, co rád jí a pije, a na stejné otázky 
odpoví 

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

neurčitý člen a / an, určitý člen the 

jídlo 

nákupní seznam 

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

zapíše seznam věcí, které je třeba koupit počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

neurčitý člen a / an, určitý člen the 

jídlo 

nákupní seznam 

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

rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného 
rozhovoru v restauraci či kavárně a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

jídelníček, v kavárně, v restauraci 

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

se spolužákem vede řízený rozhovor v restauraci či 
kavárně 

jídelníček, v kavárně, v restauraci 

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

rozumí obsahu jídelníčku a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

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

rozumí popisu přípravy jídla a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

příprava jídla – recept 

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

rozumí popisu přípravy jídla příprava jídla – recept 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení dovedností zapamatování slovní zásoby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

moje tělo, moje rodina 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

povely, denní činnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rozhovory se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

rozhovory, omluvy, pozdravy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

umění spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

potřeba dalšího jazyka pro život 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vzájemné kulturní obohacování 

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

zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích 

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

reálie anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 8. ročník 
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• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

• --> Hudební výchova - 7. ročník 

• --> 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 

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

rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného 
textu, popisu Spojeného království, a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

otázky s How + přídavné jméno 

stupňování přídavných jmen 

přirovnání as ... as 

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

porovná vlastnosti, kvalitu či vzhled otázky s How + přídavné jméno 

stupňování přídavných jmen 

přirovnání as ... as 

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

rozumí obsahu komiksového příběhu a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

otázky s How + přídavné jméno 

stupňování přídavných jmen 

přirovnání as ... as 

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

rozumí obsahu jednoduchého textu, popisu počasí v 
různých ročních obdobích, a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

počasí 

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

popíše různé druhy počasí počasí 

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

popíše počasí typické pro ČR počasí 

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

rozumí obsahu krátkého textu, popisu počasí v různých 
částech Británie, a vyhledá v něm konkrétní informace 

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

popíše počasí v různých ročních obdobích počasí 

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

rozumí obsahu textu o USA a vyhledá v textu konkrétní 
informace 

reálie anglicky mluvících zemí - USA 

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

rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného 
rozhovoru mezi spolužáky o tom, co se chystají večer 
dělat, a vyhledá v něm konkrétní informace 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

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

zeptá se spolužáka, co se chystá udělat, a na stejné 
otázky odpoví 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

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

rozumí obsahu dobrodružného příběhu, identifikuje 
hlavní postavy příběhu a seřadí obrázky z příběhu ve 
správném pořadí, v příběhu vyhledá specifické 
informace 

minulý čas prostý, přídavná jména a příslovce 

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

rozumí, co navrhují mluvčí podniknout, a vyhledá údaje, 
kdy a kde se sejdou 

návrhy, domluva schůzky 

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

navrhne kamarádovi, co podniknou, kde a kdy se 
sejdou, a na podobné návrhy adekvátně reaguje 

návrhy, domluva schůzky 

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

pojmenuje filmové žánry a uvede příklady filmů TV programy, filmové žánry, kultura 

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

mluví o sobě, své rodině a svých kamarádech přítomný čas prostý 

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

rozumí rozhovorům s vrstevníky, kteří mluví o sobě, 
svých zájmech a volném čase 

přítomný čas prostý 

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

napíše krátký dopis vrstevníkovi, kde popíše, co právě 
dělá a co dělá obvykle 

přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý 

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

rozumí popisu rodiny a vyhledá v něm konkrétní 
informace 

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

vyplní základní údaje v rodokmenu své rodiny životní etapy, rodina 

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

zapojí se do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, 
ve kterých sdělí, co rád dělá či nedělá 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity, co máme 
či nemáme rádi 

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

pozve kamaráda na nějakou akci a reaguje na pozvání 
na nějakou akci 

pozvání 

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

rozumí obsahu rozhovoru, který se vztahuje k přípravě 
večírku teenagerů, a zachytí v něm konkrétní informace 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 

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

zeptá se spolužáka na plány do budoucna a na podobné 
otázky odpoví 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 

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

adekvátně reaguje v běžných každodenních formálních i 
neformálních situacích, pomocí slovních spojení a vět se 
zapojí do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve 
kterých sdělí, co hodlá dělat, kam půjde, nebo nabídne 
pomoc 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 

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

mluví o svých plánech a představách do budoucna vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 

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

rozumí tématu komiksového příběhu a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 

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

rozumí dotazníku, který se týká jeho plánů do budoucna vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 

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

zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 

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

napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, popis cesty 
či události 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 

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

napíše text o svých plánech do budoucna vyjádření budoucího děje pomocí going to 

budoucí čas will – vyjádření rozhodnutí a nabídky 
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CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

rozumí obsahu rozhovoru o cestování vesmírem a 
vyhledá v něm konkrétní informace 

vesmír 

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

rozumí slyšenému textu, který se týká předpovědí 
vztahujících se na způsob života lidstva v budoucnosti, v 
textu vyhledá specifické informace 

budoucí čas will 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři v dotazníku vyplní základní údaje týkající se jeho 
budoucnosti 

budoucí čas will 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

život vrstevníků, generační propast 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení dovedností zapamatování slovní zásoby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

moje tělo, moje rodina 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

povely, denní činnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rozhovory se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

rozhovory, omluvy, pozdravy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

umění spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

potřeba dalšího jazyka pro život 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vzájemné kulturní obohacování 

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

zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
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reálie anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Hudební výchova - 8. ročník 

• --> Informatika - 6. ročník 

• --> 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 

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

rozumí interview, popisu události, která se stala v 
minulosti 

minulý čas průběhový 

minulý čas prostý 

přírodní katastrofy 

bydlení, nábytek 

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

popíše události na obrázku minulý čas průběhový 

minulý čas prostý 

přírodní katastrofy 

bydlení, nábytek 

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

rozumí popisu činnosti v minulosti, novinovému článku, 
obsahu detektivního příběhu a vyhledá v nich konkrétní 
informace 

minulý čas průběhový 

minulý čas prostý 

přírodní katastrofy 

bydlení, nábytek 

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

zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se osvojovaných témat 

minulý čas prostý 

přírodní katastrofy 

bydlení, nábytek 

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

zeptá se kamaráda na činnosti v minulosti a v 
uplynulých dnech a na podobné otázky adekvátně 
odpoví 

každodenní činnosti a volnočasové aktivity 

minulý čas průběhový a prostý 

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

adekvátně reaguje v běžných každodenních 
neformálních situacích, kde vyjádří své pocity a sdělí, co 
se mu líbí či nelíbí 

nálady a pocity 

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

zeptá se na cestu a na podobné otázky adekvátně 
odpoví 

město, místa a budovy ve městě 

popis cesty 

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

zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se Londýna, popisu cesty či události 

město, místa a budovy ve městě 

popis cesty 

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

adekvátně reaguje v běžných každodenních 
neformálních situacích, zapojí se do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co bude 
dělat, a navrhne kamarádovi, co podniknou spolu ve 
volném čase 

přítomný čas průběhový – vyjádření blízké 
budoucnosti 

návrhy Shall ...? What about ...? 

domluva schůzky, návrhy 

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

rozumí obsahu popisu Londýna a popisu pobytu v 
Londýně a vyhledá v něm konkrétní informace 

město, místa a budovy ve městě 

neurčitý člen a / an, určitý člen the s názvy míst 

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

rozumí textu o historii a zajímavých místech v New 
Yorku, v textu vyhledá specifické údaje 

město, místa a budovy ve městě 

neurčitý člen a / an, určitý člen the s názvy míst 

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

v pomalu a zřetelně pronášeném projevu, který 
popisuje činnosti lidí, zachytí konkrétní informace 

předpřítomný čas prostý - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátká odpověď, výrazy 
ever, never, just 

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

sdělí, co již udělal či neudělal, zažil či ještě nezažil předpřítomný čas prostý - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátká odpověď, výrazy 
ever, never, just 

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

rozumí obsahu komiksového příběhu a vyhledá v něm 
konkrétní informace 

předpřítomný čas prostý - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátká odpověď, výrazy 
ever, never, just 
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

napíše, co již dělal či nedělal, co zažil či ještě nezažil předpřítomný čas prostý - kladná a záporná 
oznamovací věta, otázka, krátká odpověď, výrazy 
ever, never, just 

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

rozumí obsahu textu týkajícího se bezpečnosti online a 
vyhledá v něm konkrétní informace 

moderní technologie, média 

bezpečnost na internetu 

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

rozumí obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného 
dialogu, který se týká zdravotních potíží vrstevníka 

zdravotní problémy, péče o zdraví 

should / shouldn’t 

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

zeptá se kamaráda, jak se cítí a jaké má zdravotní 
potíže, a na stejné otázky odpoví 

zdravotní problémy, péče o zdraví 

should / shouldn’t 

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

poradí kamarádovi, co by měl při daných problémech 
udělat, požádá kamaráda o radu a adekvátně reaguje 

zdravotní problémy, péče o zdraví 

should / shouldn’t 

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

zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se zdravotních potíží lidí 

zdravotní problémy, péče o zdraví 

should / shouldn’t 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

problematika odpadků 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

život vrstevníků, generační propast 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení dovedností zapamatování slovní zásoby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

moje tělo, moje rodina 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

povely, denní činnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rozhovory se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

rozhovory, omluvy, pozdravy 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

umění spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

potřeba dalšího jazyka pro život 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vzájemné kulturní obohacování 

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

zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích 

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

reálie anglicky mluvících zemí 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Informatika - 6. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

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

rozumí rozhovoru, kde vrstevníci mluví o obvyklých 
volnočasových aktivitách, aktuální činnosti a o svých 
plánech, rozliší jednotlivé mluvčí, jejich pocity a nálady 

přítomný čas průběhový 

přítomný čas prostý 

přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 
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stavová slovesa 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

každodenní činnosti 

volnočasové aktivity 

pocity a nálady 

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

zapojí se do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, 
ve kterých rozliší, co obvykle dělá a co dělá tento den 

přítomný čas průběhový 

přítomný čas prostý 

přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 

stavová slovesa 

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

zeptá se na plánované a neplánované budoucí činnosti 
spolužáka a na stejné otázky odpoví 

přítomný čas průběhový 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

každodenní činnosti 

volnočasové aktivity 

pocity a nálady 

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

rozumí popisu pravidelné a aktuální činnosti vrstevníka, 
vyhledá v textu požadované informace 

přítomný čas průběhový 

přítomný čas prostý 

přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový 

stavová slovesa 

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

rozumí dialogu mezi vrstevníky, kteří hovoří o 
budoucnosti a plánují si budoucí aktivity 

přítomný čas průběhový 

vyjádření budoucího děje pomocí going to 

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

chápe rozhovor prodavače a zákazníka v obchodu s 
oblečením, identifikuje v něm typické fráze a obraty 

oblečení, popis oblečení 

nakupování 

too, enough 

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

vede rozhovor prodavače a zákazníka v obchodu s 
oblečením, používá vhodné fráze a obraty 

oblečení, popis oblečení 

nakupování 

too, enough 

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

popíše oblečení na obrázku nebo oblečení spolužáků, 
jeho velikost, barvu a vzor 

oblečení, popis oblečení 

nakupování 

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

popíše události nebo stav věcí v minulosti minulý čas prostý 

minulý čas průběhový 

minulý čas průběhový vs minulý čas prostý 

used to – vyjádření opakovaného děje v minulosti 

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

orientuje se v textu o minulých dějích, vyhledá v něm 
požadované informace, odvodí z kontextu význam 
neznámých slov 

minulý čas prostý 

minulý čas průběhový 

minulý čas průběhový vs minulý čas prostý 

used to – vyjádření opakovaného děje v minulosti 

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

napíše, co mohl či nemohl, musel nebo nemusel udělat 
minulý víkend 

could / couldn’t, had to / didn’t have to 

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

napíše životopis známé osobnosti minulý čas prostý 

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

rozumí informacím v poslechovém textu, kde lidé mluví 
o nedávných zážitcích, rozliší jednotlivé mluvčí a 
konkrétní informace 

předpřítomný čas prostý, for, since, been, gone 

předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 

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

mluví o činnostech, které lidé udělali či neudělali, sdělí, 
kdy určitou činnost vykonali 

předpřítomný čas prostý, for, since, been, gone 

předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 

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

rozumí textu o kladech a záporech slávy a vyhledá v 
něm konkrétní informace 

předpřítomný čas prostý, for, since, been, gone 

předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 

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

zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty 
týkající se pocitů lidí, kteří nedávno něco poprvé udělali 

předpřítomný čas prostý, for, since, been, gone 

předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 

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

napíše, co udělal nebo neudělal předpřítomný čas prostý, for, since, been, gone 

předpřítomný čas prostý vs minulý čas prostý 

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

popíše části počítače nebo notebooku a příslušenství slovní zásoba týkající se hardwaru a softwaru 

rozumí stručnému a jednoduchému popisu zdravotních 
potíží 

should / shouldn’t, might / might not 

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

zdravotní potíže a nemoci 

návštěva lékaře, léčba 

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

rozumí konverzaci lékaře a pacienta v ordinaci, 
identifikuje problém pacienta, diagnózu i navrženou 
léčbu 

should / shouldn’t, might / might not 

části lidského těla 

zdravotní potíže a nemoci 

návštěva lékaře, léčba 

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

se spolužákem vede řízený rozhovor lékaře a pacienta v 
ordinaci 

should / shouldn’t, might / might not 

části lidského těla 

zdravotní potíže a nemoci 

návštěva lékaře, léčba 

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

rozumí obsahu textu o zdravém životním stylu a popisu 
stravovacích návyků vrstevníků, v textech najde 
požadované informace 

zdraví, zdravý životní styl 

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

podle popisu osob na obrázcích identifikuje jednotlivé 
osoby 

vztažná zájmena who, which, that, vztažné věty 
vedlejší 

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

vyhledá požadované informace z textu týkajícího se 
minerálů a vitamínů 

části těla, ovoce, zelenina 

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

napíše rady a varování týkající se běžných činností vyjádření rady 

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

vede se spolužákem rozhovor číšníka a zákazníka, jenž si 
objednává jídlo, užívá adekvátní výrazy 

objednání jídla v restauraci 

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

požádá vrstevníka o laskavost, na podobnou žádost 
adekvátně reaguje 

zdvořilá žádost 

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

v textu o Austrálii vyhledá konkrétní informace reálie anglicky mluvících zemí - Austrálie 

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

rozumí závěru a pointě bajky první kondicionál 

časové věty vedlejší 

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

popíše situace na obrázcích a vytvoří reálnou podmínku 
děje 

časové věty vedlejší 

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

rozumí krátkým dopisům do novin, kde teenageři 
popisují své problémy s rodiči, a rozumí reakcím na tyto 
dopisy 

dopis – řešení problému, vyjádření rady 

přátelství, vztahy, rodina, generační rozdíly 

spojky a prostředky textové návaznosti 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení napíše dopis do novin, kde se svěří se svým problémem 
s rodiči či jinými členy rodiny a požádá o radu a napíše 
odpověď na podobný dopis, poradí vrstevníkovi, jak 
problém řešit, vysvětlí, proč je jeho rada správná 

dopis – řešení problému, vyjádření rady 

přátelství, vztahy, rodina, generační rozdíly 

spojky a prostředky textové návaznosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

život vrstevníků, generační propast 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení dovedností zapamatování slovní zásoby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

moje tělo, moje rodina 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

povely, denní činnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

rozhovory se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

rozhovory, omluvy, pozdravy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

umění spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

potřeba dalšího jazyka pro život 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vzájemné kulturní obohacování 

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

zvyky a tradice v anglicky mluvících zemích 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

reálie anglicky mluvících zemí 

     

5.2 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

9 10 8 7 7 5 4 4 5 59 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět český jazyk je začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Dovednosti, 
které si žáci v jeho rámci osvojují, jsou důležité pro získávání poznatků ve všech dalších oborech. 
Vzdělávání v předmětu český jazyk směřuje k vytváření vztahu k mateřskému jazyku jako prostředku 
samostatného získávání informací. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a srozumitelně se vyjadřovat v 
ústní i písemné formě. Dále pak rozvíjet jejich komunikační schopnosti, tvořivost a fantazii, což vede k 
dovednosti dorozumívat se na patřičné úrovni s vrstevníky i dospělými. Žáci získávají vědomosti a 
dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. 

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

Český jazyk je koncipován jako samostatný předmět, který má komplexní charakter, ale pro přehlednost je 
rozdělen do tří složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se 
obsah jednotlivých složek prolíná. 
V rámci komunikační a slohové výchovy se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s 
porozuměním, kultivovaně mluvit, psát, analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah, jazykové 
prostředky textové výstavby a kompozici textu. 
V jazykové výchově si žáci osvojují spisovnou podobu českého jazyka i další jeho formy. Vytváří se 
předpoklady pro logické myšlení, jasné, přehledné a srozumitelné vyjadřování. Český jazyk se stává nejen 
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nástrojem získávání informací, ale i předmětem poznávání. 
V rámci literární výchovy žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat 
umělecké záměry autorů a formulovat vlastní názory o přečteném díle, rozlišovat fikci od skutečnosti, 
rozvíjejí čtenářské návyky i schopnosti tvořivé interpretace a produkce literárního textu. 
Podle učebního plánu ŠVP pro 1. stupeň ZŠ se vyučuje český jazyk celkem 41 hodin týdně. Na 1. stupni je 
posílena výuka předmětu český jazyk celkem o osm disponibilních vyučovacích hodin k dostatečnému 
osvojení a procvičení učiva a k podpoře čtenářských dovedností. V 1. ročníku jsou to 2 hodiny, ve 2. 
ročníku 3 hodiny, ve 3. – 5. ročníku je to 1 hodina.  
Podle učebního plánu ŠVP pro 2. stupeň ZŠ se vyučuje český jazyk celkem 18 hodin týdně. Na 2. stupni je 
posílena výuka předmětu český jazyk celkem o 3 disponibilní vyučovací hodiny. Český jazyk se vyučuje v 6. 
ročníku 5 hodin týdně, 4 povinné a 1 disponibilní, v 7. ročníku 4 hodiny týdně, 3 povinné a 1 disponibilní, v 
8. ročníku 4 hodiny týdně, 3 povinné a 1 disponibilní, v 9. ročníku 5 hodin týdně. 
Výuka se převážně realizuje v kmenových učebnách jednotlivých tříd, ty jsou vybaveny dataprojektory a PC 
s připojením k internetu. K výuce jsou podle potřeby využívány multimediální učebny, tablety, čtečky. 
Některá témata, zejména z oblasti literatury či slohu, jsou realizována formou krátkodobých projektů. 
Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy kulturních zařízení, příležitostné akce, literárně 
historické exkurze. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- uplatňuje individuální přístup k žákům  
- vede žáky k poznávání smyslu cíle učení, vytváří pozitivní vztah k učení  
- užívá vhodných způsobů a metod pro efektivní učení, plánování a organizování učení  
- vede žáky k používání vhodných učebních pomůcek (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, tabulky s 
přehledy učiva) 
- motivuje žáky k aktivnímu osvojování dovedností a znalostí  
- vede žáky ke správnému užívání obecně užívaných termínů, znaků a symbolů  
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací, jejich využívání v procesu učení 
- vytváří příležitosti, aby žáci propojovali informace z různých oblastí do vyšších celků 
- směřuje žáky k rozpoznávání faktů, názorů a hodnocení 
- dává žákům prostor k zhodnocení výsledků svého učení, k dovednosti autokorekce chyb  
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- motivuje žáky k uvědomění si toho, co sami dokážou vyřešit, jak dokážou sami předat své vědomosti 
druhým 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- směřuje žáky k rozpoznávání a řešení problémů, aby na základě svých pokusů (případně omylů) zlepšovali 
svůj styl vyjadřování a zdokonalovali svůj způsob užívání mateřského jazyka  
- vede žáky k užívání vlastního úsudku a zkušeností  
- umožňuje žákům vyhledávat informace vhodné k řešení problému, objevovat různé varianty řešení a 
ověřovat správnost řešení  
- směřuje žáky k rozvíjení logického myšlení, kritického uvažování, srozumitelné a věcné argumentace  
- vede žáky k uvědomění si odpovědnosti za vlastní rozhodnutí  

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu  
- seznamuje žáky s významem nonverbální komunikace a řečí těla  
- dává žákům prostor k vyjádření vlastních myšlenek a názorů  
- vede žáky k pohotovému reagování v běžných komunikačních situacích  
- vyžaduje, aby žáci dodržovali pravidla komunikace a respektovali názory druhých  
- vede k využívání získaných dovedností, k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a 
kvalitní spolupráci s ostatními lidmi  
- klade důraz na rozvoj slovní zásoby  
- seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem  
- předkládá žákům různé typy textů a obrazových materiálů, pracuje s grafy a učí žáky jim rozumět  
- motivuje žáky k samostatné četbě, písemnému i ústnímu formování vlastních čtenářských zkušeností a 
prožitků, podněcuje je k vlastní literární činnosti  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- posiluje sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj  
- vede žáky k empatii, ohleduplnosti, chápání problémů druhých, k poskytování vzájemné rady a pomoci  
- vyžaduje respektování společně dohodnutých pravidel pro skupinovou práci  
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- vede žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů, k aktivnímu vytváření pozitivní atmosféry při 
skupinové práci 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede žáky k uvědomění si svých práv a povinností  
- klade důraz na prožitek, vede žáky k pozitivním postojům k uměleckým dílům  
- zapojuje žáky do kulturního dění  
- vede žáky k úctě k vlastnímu národu 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k dodržování hygienických pravidel a zásad bezpečnosti při vyučování  
- vede žáky k plnění povinností a závazků  
- motivuje žáky k důslednosti a pečlivosti  
- zapojuje žáky do přípravy a realizace nejrůznějších školních projektů  
- vede žáky k tomu, aby si vážili lidské práce a jejich výsledků  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky ke kritickému posuzování spolehlivosti informačních zdrojů a informací  
- směřuje žáky k dodržování zásad duševního vlastnictví, zejména při tvorbě a naplňování portfolií a 
přípravě vlastních komunikátů v digitálním prostředí včetně tvorby nových digitálních obsahů  
- navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužáky, učitelem, ostatními dospělými 
aj.), čímž vytváří příležitosti k rozvoji komunikační strategie a techniky s ohledem na komunikační situaci a 
záměr a volbu vhodných jazykových a technologických prostředků  
- vede žáky k praktickému využívání nových technologií a aplikací podle jejich aktuální vzdělávací a 
komunikační potřeby  
- dává žákům prostor ke čtení elektronických textů, včetně porozumění symbolů  
- vytváří pro žáky příležitost vyhledávat informace v různých digitálních zdrojích a ke psaní jednoduchých 
sdělení v elektronické podobě  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  
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Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník 

• --> Prvouka - 1. ročník 

• --> Hudební výchova - 1. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 1. ročník 

• --> Tělesná výchova - 1. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

čte s porozuměním slova, věty a jednoduché texty 
napsané tiskacím i psacím písmem 

příprava na čtení 

nácvik výrazného čtení 

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

rozumí jednoduchým písemným pokynům hlasité čtení s porozuměním, čtení s úkoly 

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

aktivně nacvičuje techniky mluveného projevu (dýchání, 
tvorba hlásek) 

nácvik techniky mluveného projevu 

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

zvládá běžné komunikační situace přiměřené svému 
věku 

pozdrav, jméno a příjmení, vlastní jména spolužáků 

prosba, omluva, blahopřání 

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

vybaví si a popíše vlastní zážitky vypravování 

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

zvládá základní hygienické návyky při psaní základní hygienické návyky při psaní - správné sezení, 
sklon sešitu, držení tužky 

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

vybaví si správné tvary písmen a číslic, zaznamená je v 
odpovídající velikosti a správném sklonu 

uvolňovací cviky 

nácvik psaní písmen 

spojování písmen 

psaní znamének 

při psaní dodržuje správné pořadí písmen ve slovech uvolňovací cviky 

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

spojování písmen 

psaní znamének 

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

opisuje a přepisuje slova a jednoduché věty opis slov 

přepis písmen, slabik, slov, jednoduchých vět 

diktát 

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

převádí slova z mluvené do psané podoby opis slov 

přepis písmen, slabik, slov, jednoduchých vět 

diktát 

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

seřadí obrázky k textu podle dějové posloupnosti a 
reprodukuje ho 

vyprávění podle obrázkové osnovy 

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

identifikuje hlásky a písmena české abecedy, rozlišuje 
krátké a dlouhé samohlásky 

hláska a písmeno ve slově 

rozklad slova na slabiky 

poznávání hlásek na začátku, uvnitř a na konci slov 

dvojhlásky 

slabiky di, ti, ni; dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě 

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

označí polohu hlásky ve slově hláska a písmeno ve slově 

poznávání hlásek na začátku, uvnitř a na konci slov 

dvojhlásky 

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

spojí hlásky do slabik, slabiky do slov hláska a písmeno ve slově 

poznávání hlásek na začátku, uvnitř a na konci slov 

dvojhlásky 

slabiky di, ti, ni; dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě 

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

člení slova na slabiky a hlásky hláska a písmeno ve slově 

rozklad slova na slabiky 

poznávání hlásek na začátku, uvnitř a na konci slov 

dvojhlásky 

slabiky di, ti, ni; dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých 
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách 

zaznamená správně jednoduchá slova, větu začíná s 
velkým písmenem a končí znaménkem 

opis a přepis vět, krátkých textů 

věta, slovo, slabika, hláska (písmeno) 
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ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, 
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na 
začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování 

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

čte a reprodukuje texty přiměřené jeho věku říkadla, básně, jazykolamy 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu učí se vnímat a prožívat čtený nebo poslechnutý text, 
svůj prožitek sděluje 

poslech 

práce s přečtenými texty 

postava a její vlastnosti 

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

seznamuje se se základními žánry krásné literatury báseň, pohádka, příběh 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

uplatňování principů slušného chování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání ve třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

tělovýchovné chvilky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

vhodná komunikace mezi dětmi a dospělými, komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

vztahy mezi žáky ve třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

sebehodnocení svých znalostí a úspěchů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení vnímání a soustředěnosti 

    

Český jazyk 2. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 2. ročník 
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• --> Prvouka - 2. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 2. ročník 

• --> Praktické činnosti - 2. ročník 

• --> Tělesná výchova - 2. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

plynule čte přiměřený text čtení - technika, slovní i větný přízvuk, hlasité a tiché 
čtení 

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

vyhledá v textu informace podle jednoduchého zadání orientace v textu 

věta, pořádek slov ve větě 

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

poznává a respektuje základní pravidla rozhovoru pozorné a soustředěné naslouchání a vnímání 

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

učí se naslouchat druhým pozorné a soustředěné naslouchání a vnímání 

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

chápe důležitost pozorného naslouchání pozorné a soustředěné naslouchání a vnímání 

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

dbá na správnou výslovnost výslovnost hlásek 

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

dbá na přiměřené tempo řeči a pravidelné dýchání správné dýchání, práce s hlasem 

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

podle komunikační situace vhodně volí pozdrav, 
oslovení, jednoduchou omluvu a prosbu 

základy slušného vyjadřování 

základní formy společenského styku - oslovení, 
pozdrav, poděkování, prosba, omluva, odmítnutí, 
tykání, vykání 

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

na základě vlastních zážitků vypráví jednoduchý příběh vypravování 
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ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

popíše jednoduchý předmět a známé zvíře jednoduchý popis 

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

ovládá správné pracovní návyky při psaní hygienické návyky - správné sezení a držení psacího 
náčiní 

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

píše písmena a číslice přiměřené velikosti, zachovává 
rozestup písmen, jejich sklon a spojuje je v jednotný 
text 

psaní psacích písmen podle tvarových skupin 

procvičování spojování písmen 

nácvik psaní písmen velké tiskací abecedy 

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

orientuje se v rozdělení hlásek rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky, 
dvojhlásky 

psaní ú, ů ve slovech 

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

odlišuje dlouhé a krátké samohlásky rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky, 
dvojhlásky 

psaní ú, ů ve slovech 

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

vysvětlí slabikotvorné r, l slabikotvorné r, l 

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

vyjmenuje abecedu a seřadí podle ní jména věta, slovo, slabika, hláska, písmeno 

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

zdůvodní psaní párových souhlásek jiným tvarem nebo 
užitím příbuzných slov 

rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky, 
dvojhlásky 

párové souhlásky na konci slova 

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

porovnává a užívá některá slova významem nadřazená, 
podřazená a souřadná, antonyma, synonyma 

slovní význam 

slova nadřazená, podřazená a souřadná 

slova stejného a opačného významu 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru identifikuje podstatné jméno, sloveso slovní druhy a jejich přehled 

podstatná jména, slovesa 

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

rozezná věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti druhy vět 
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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 

odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách 

souhlásky tvrdé, měkké a obojetné 

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 

poradí si se psaním slabik s ě písmeno ě, slabiky s ě 

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 

rozlišuje jména obecná a vlastní jména obecná a vlastní 

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

přednáší zpaměti básně poslech literárních textů 

pozorné čtení s porozuměním 

přednes básní 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjadřuje své pocity z přečteného textu zážitkové čtení a naslouchání 

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

rozlišuje pohádky, příběhy a básně poezie - báseň, verš, rým, rytmus 

próza - pohádky, příběh s dětským a zvířecím hrdinou 

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

převypráví jednoduchý text ilustrace k textu 

dramatizace 

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

řeší hádanky a slovní hříčky hádanky, hry se slovy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

každý jsme jiný 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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tělovýchovné chvilky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

vztahy mezi žáky ve třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

sebehodnocení svých znalostí a úspěchů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení vnímání a soustředěnosti 

    

Český jazyk 3. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník 

• --> Prvouka - 3. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 3. ročník 

• --> Praktické činnosti - 3. ročník 

• --> Anglický jazyk - 3. ročník 

• --> Tělesná 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 

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

čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 

upevňování čtenářských dovedností a návyků 

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

při hlasitém čtení dbá na větný přízvuk, intonaci upevňování čtenářských dovedností a návyků 

hlasité a tiché čtení 
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Český jazyk 3. ročník  

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

čte pozorně, aby získal potřebné informace a 
porozuměl písemným pokynům přiměřené složitosti 

čtení jako zdroj informací 

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

naslouchá, respektuje základní pravidla komunikace rozhovor a diskuze 

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

dbá na správnou výslovnost technika mluveného projevu 

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

v mluvených projevech správně dýchá, volí vhodné 
tempo řeči 

tempo, intonace, přízvuk 

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

volí vhodné jazykové prostředky v běžných školních i 
mimoškolních situacích 

zpráva, oznámení, uvítání návštěvy, rozloučení, přání, 
pozdravy, vzkazy 

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

užívá jednotlivé formy společenského jazyka - požádá o 
informaci, podá stručnou informaci telefonicky, uvítá 
návštěvu a rozloučí se, sděluje přání, pozdravy a vzkazy 

zpráva, oznámení, uvítání návštěvy, rozloučení, přání, 
pozdravy, vzkazy 

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

popíše jednoduché předměty a činnosti popis 

vypravování 

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

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

úprava písemného projevu v sešitě 

upevňování tvarů písmen a číslic 

automatizace psacího pohybu 

individuální odstraňování nedostatků písma 

kontrola vlastního písemného projevu 

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

má plynulý, přiměřeně rychlý a úhledný osobitý rukopis úprava písemného projevu v sešitě 

upevňování tvarů písmen a číslic 

automatizace psacího pohybu 

individuální odstraňování nedostatků písma 

kontrola vlastního písemného projevu 

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

kontroluje svůj písemný projev kontrola vlastního písemného projevu 

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

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení adresa, pohled 
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Český jazyk 3. ročník  

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 
podle nich jednoduchý příběh 

reprodukce textu 

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

rozlišuje grafickou a zvukovou podobu slova, člení slova 
na slabiky a hlásky 

stavba slova 

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

porovnává významy slov význam slov 

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

pozná a pojmenuje slova stejného a opačného 
významu, slova významem souřadná, nadřazená a 
podřazená, mnohoznačná a citově zabarvená 

slova příbuzná 

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

vyhledá v textu slova příbuzná slova příbuzná 

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

porovnává a třídí slova podle zobecněného významu slovní druhy 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru uvede seznam slovních druhů, určí slova ohebná a 
neohebná 

slovní druhy ohebné a neohebné 

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

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

podstatná jména - rod, číslo, pád 

přídavná jména 

slovesa - osoba, číslo, čas 

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

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy 

věta jednoduchá a souvětí 

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 

odůvodní a správně napíše i/y po obojetných 
souhláskách 

vyjmenovaná slova 
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Český jazyk 3. ročník  

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 

vyjmenovaná slova umí vyjmenovat, rozumí jejich 
významu, vhodně používá jejich tvary a příbuzná slova 
ve větách 

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 

píše velká písmena u vlastních jmen osob, zvířat a 
místních pojmenování 

vlastní jména 

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

přednáší zpaměti úryvky textu nebo básně přiměřené 
svému věku 

přednes básně, textu 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu čte knihy, vyjadřuje k nim své postoje a myšlenky zážitkové čtení a naslouchání 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu sleduje atmosféru příběhu, jmenuje a charakterizuje 
literární postavy 

charakteristika literárních postav 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu popisuje děj a prostředí prostředí děje 

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

odpovídá na otázky, reprodukuje text vyprávění, reprodukce 

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

poznává dětské spisovatele a ilustrátory ilustrace 

autor, ilustrátor 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

vztahy mezi žáky ve třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

sebehodnocení svých znalostí a úspěchů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení vnímání a soustředěnosti 
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Český jazyk 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Vlastivěda - 4. ročník 

• --> Informatika - 4. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 4. ročník 

• --> Přírodověda - 4. ročník 

• --> Praktické činnosti - 4. ročník 

• --> Anglický jazyk - 4. ročník 

• --> Psaní na klávesnici - 5. ročník 

• --> Tělesná výchova - 4. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje podstatné k zapamatování od nepodstatného čtení jako zdroj informací 

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

komunikuje a vede telefonický rozhovor podle pravidel 
zdvořilého vystupování 

formy společenského styku - rozhovor, telefonování 

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

chápe princip manipulace v reklamě reklama 

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

zná zdroje, z kterých na něj může reklama působit reklama 

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

dokáže vytvořit jednoduchou reklamu reklama 
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Český jazyk 4. ročník  

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

čte správně, plynule, s náležitým přízvukem a intonací zdokonalování techniky čtení 

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

vhodně užívá spisovného jazyka spisovná a nespisovná výslovnost 

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

dbá na úhlednou formální úpravu prací, člení text na 
odstavce 

vzkaz 

zpráva, oznámení 

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

porovnává významy slov stejného nebo podobného 
významu, slova mnohoznačná 

význam slova 

slova jednoznačná a mnohoznačná 

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

rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou, 
seznamuje se s pojmem koncovka 

stavba slova 

kořen, předpony, přípony, koncovka 

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

rozlišuje předpony a předložky stavba slova 

kořen, předpony, přípony, koncovka 

předpony a předložky 

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

určuje slovní druhy, užívá je ve správných tvarech slovní druhy 

podstatná jména: pád, číslo, rod a vzor 

slovesa: osoba, číslo, způsob, čas, infinitiv 

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

píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen slovní druhy 

podstatná jména: pád, číslo, rod a vzor 

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

píše správně í v koncovkách sloves v přítomném čase slovní druhy 

slovesa: osoba, číslo, způsob, čas, infinitiv 

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

volí vhodné prostředky mateřského jazyka s ohledem na 
spisovnost a nespisovnost 

slova spisovná a nespisovná 

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

ve větě jednoduché vyhledává základní skladební dvojici stavba věty jednoduché 

základní skladební dvojice (podmět a přísudek) 

několikanásobný a nevyjádřený podmět 

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

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

spojuje věty jednoduché v souvětí věta jednoduchá a souvětí 

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

v souvětí vhodně užívá spojky souvětí 

spojovací výrazy 

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

vybavuje si vyjmenovaná slova, používá jejich tvary a 
slova příbuzná 

vyjmenovaná slova 

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

píše správně i/y po obojetných souhláskách vyjmenovaná slova 

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

píše i/y v koncovkách sloves shoda přísudku s podmětem 

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

shrnuje své dojmy z přečteného textu a zaznamenává je zážitkové čtení 

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

recituje a přednáší básně nebo úryvky prózy tvořivé činnosti s literárním textem 

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

volně převypráví text podle svých schopností tvořivé činnosti s literárním textem 

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

rozlišuje texty umělecké a neumělecké beletrie 

encyklopedie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

hledání rozdílu mezi informativním a reklamním sdělením 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

vztahy mezi žáky ve třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

sebehodnocení svých znalostí a úspěchů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení vnímání a soustředěnosti 
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Český jazyk 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Vlastivěda - 5. ročník 

• --> Přírodověda - 5. ročník 

• --> Informatika - 5. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 5. ročník 

• --> Praktické činnosti - 5. ročník 

• --> Anglický jazyk - 5. ročník 

• --> Psaní na klávesnici - 5. ročník 

• --> Tělesná výchova - 5. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

čte přiměřeně dlouhý text a rozumí mu čtení s porozuměním 

hlasité a tiché čtení 

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

čte texty v elektronické podobě čtení s porozuměním 

hlasité a tiché čtení 

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

vyhledá v textu nejdůležitější informace a zaznamená je podstatné informace v textu 

klíčová slova 

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

vyhledává informace s využitím digitálních technologií podstatné informace v textu 

klíčová slova 

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

pozná úplné a neúplné sdělení ukázky textů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

73 

Český jazyk 5. ročník  

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

umí sdělit obsah přiměřeně náročného textu a 
podstatná fakta si zapamatuje 

reprodukce textu 

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

sestaví stručnou osnovu a vypráví podle ní osnova 

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

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku 

stavba slova 

předložky s, z 

předpony s-, z-, vz- 

přípony -ný, -ní, -ský 

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

rozlišuje druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek slovní druhy 

druhy přídavných jmen 

druhy zájmen 

druhy číslovek 

skloňování číslovek 

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

píše správně i/y v koncovkách přídavných jmen 
měkkých a tvrdých 

přídavná jména 

měkké a tvrdé vzory 

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

zvládá pravopis shody přísudku s podmětem 
několikanásobným 

shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

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

tvoří jednoduchý literární text na dané téma tvořivé psaní na dané téma 

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

píše jednoduchá sdělení v elektronické podobě tvořivé psaní na dané téma 

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

rozlišuje základní literární pojmy přirovnání, zosobnění 

lidová slovesnost 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

plánování učení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

vzájemná spolupráce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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komunikace v různých situacích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

vztahy mezi žáky ve třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

sebehodnocení svých znalostí a úspěchů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení vnímání a soustředěnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

struktura příběhu a jeho složky (úvod, zápletka, postavy apod.) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

jednoduchý příběh, vyprávění 

    

Český jazyk 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 6. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 6. ročník 

• --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Hudební výchova - 6. ročník 

• --> Informatika - 6. ročník 

• --> Výchova k občanství - 6. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> 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 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje vrstvy národního jazyka spisovná a nespisovná čeština 

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

doporučí použití konkrétní jazykové příručky při řešení 
úkolu 

jazykové příručky 

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

označí dvojhlásku a slabikotvornou souhlásku v daném 
slově 

hláskosloví 

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

aplikuje pravidla spisovné výslovnosti a pravopisu 
souhláskových skupin 

slovní přízvuk 

větná melodie 

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

identifikuje druhy vět podle postoje mluvčího slovní přízvuk 

větná melodie 

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 

určí na příkladech slovotvorný základ, předpony a 
přípony 

tvoření slov 

změny hlásek při odvozování 

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 

vysvětlí, jak byla slova odvozena rozbor stavby slova 

slovotvorný rozbor 

slova příbuzná 

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

aplikuje stavbu slova a slovotvorbu v návaznosti na 
pravopis 

zdvojené souhlásky 

skupiny bě, pě, vě, mě 

předpony s,z 

psaní i/y po obojetných souhláskách 

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

používá vyjmenovaná slova i frekventovaná slova 
příbuzná 

zdvojené souhlásky 

skupiny bě, pě, vě, mě 

předpony s,z 

psaní i/y po obojetných souhláskách 

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

zařadí slova ke slovnímu druhu slovní druhy 
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Český jazyk 6. ročník  

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

odvodí pravopis koncovek jednotlivých slovních druhů podstatná jména 

přídavná jména 

zájmena 

číslovky 

slovesa 

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

používá spisovné tvary slov v písemném i ústním 
projevu 

podstatná jména 

přídavná jména 

zájmena 

číslovky 

slovesa 

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

označí podmět a přísudek základní větné členy 

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

vyhledá ve větě přísudek a zdůvodní pravopis koncovky základní větné členy 

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

přepíše přímou řeč na nepřímou přímá řeč 

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

určí základní typy přívlastku a příslovečného určení, 
pozná předmět 

rozvíjející větné členy 

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

rozliší větu jednoduchou a souvětí věta jednoduchá a souvětí 

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 

vyhodnotí fakta a domněnky, objektivní a subjektivní 
sdělení 

výpisky 

výtah 

jednoduché tiskoviny 

jednoduché komunikační žánry 

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 

vyhledá fakta v dostupných informačních zdrojích výpisky 

výtah 

jednoduché tiskoviny 

jednoduché komunikační žánry 

označí klíčová slova v odborném textu výpisky 
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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 

výtah 

jednoduché tiskoviny 

jednoduché komunikační žánry 

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 

ptá se vhodnými otázkami na informace z textu výpisky 

výtah 

jednoduché tiskoviny 

jednoduché komunikační žánry 

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 

formuluje hlavní myšlenky textu výpisky 

výtah 

jednoduché tiskoviny 

jednoduché komunikační žánry 

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

rozlišuje úřední a soukromý dopis dopis, e mail 

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

píše dopis se všemi náležitostmi dopis, e mail 

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

vytvoří osnovu souvislého textu popis 

vypravování 

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

seřadí informace podle vybraného kritéria popis 

vypravování 

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

aplikuje vhodné jazykové prostředky popis 

vypravování 

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

pojmenuje daný útvar lidové slovesnosti literatura, její dělení 

lidová slovesnost 

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

zařadí daný literární žánr k literárnímu druhu literatura, její dělení 

lidová slovesnost 

literární druhy a žánry 

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

zařadí dané hlavní znaky k literárnímu žánru literatura, její dělení 

lidová slovesnost 

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 

interpretuje přečtený text bajky 

báje a mýty 

pověsti 

pohádky 

příběhy 

lyrika přírodní, milostná, vlastenecká 

lyrickoepické žánry 

drama 

komiks 

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

nalézá souvislosti v reálném světě, odhaduje význam a 
hodnotu textu 

bajky 

báje a mýty 

pověsti 

pohádky 

příběhy 

lyrika přírodní, milostná, vlastenecká 

lyrickoepické žánry 

drama 

komiks 

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 

vybaví si strukturu novinových zpráv mediální výchova 

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

vnímá komunikační záměr autora mediální výchova 
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otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

analýza postojů a hodnot v chování druhých 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komiks, sloh – vypravování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

útvary národního jazyka 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

úřední dopis 

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

lidová slovesnost a její společné znaky v různých zemích 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

lyrika přírodní a vlastenecká 
popis místnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

mediální výchova 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

mediální výchova 

    

Český jazyk 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 7. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Zeměpis - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

• --> Hudební výchova - 7. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 
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• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence k učení 

• Kompetence občanské 

• Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

určí slovní druhy v textu a rozdělí je na ohebné a 
neohebné 

slovní druhy 

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

odliší spisovné a nespisovné tvary jmen a číslovek podstatná jména, skloňování podstatných jmen 
označujících části lidského těla 

přídavná jména, jmenné tvary přídavných jmen 

zájmena, zájmeno jenž 

číslovky 

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

vhodně používá tvary slovesného rodu činného a 
trpného 

slovesa, slovesný rod 

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

vytvoří synonymní tvary neohebných slovních druhů příslovce a jejich druhy, příslovečné spřežky, 
stupňování příslovcí 

předložky, spojky, částice, citoslovce 

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

objasní lexikální a morfologický pravopis ve větě i 
souvětí 

velká písmena 

psaní i,í/y,ý – vyjmenovaná slova, koncovky 
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 

psaní ú/ů 

předpony s-, se-/z-, ze-, vz- 

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 

aplikuje zásady tvoření českých slov slovní zásoba a její obohacování (odvozování, 
skládání, zkracování, přejímání) 
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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 

přechyluje podstatná jména, odvozuje přídavná jména a 
podstatná jména od sloves, spojuje slova s různými 
předponami a užívá je ve větách, užívá složeniny, 
rozlišuje zkratky a zkratková slova 

slovní zásoba a její obohacování (odvozování, 
skládání, zkracování, přejímání) 

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

určí větu dvojčlennou a jednočlennou, větný ekvivalent druhy vět 

věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent 

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

určí přísudek a podmět základní větné členy 

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

rozeznává všechny rozvíjející větné členy základní větné členy 

rozvíjející větné členy 

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

identifikuje věty hlavní a vedlejší věty hlavní a vedlejší 

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

rozlišuje věty vedlejší druhy vedlejších vět 

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

spojuje věty jednoduché vhodnými spojovacími výrazy v 
souvětí 

základní větné členy 

věty hlavní a vedlejší 

druhy vedlejších vět 

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

pochopí líčení jako umělecký popis, použije typické 
jazykové prostředky 

líčení 

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

díky typickým znakům osoby dokáže sestavit její 
charakteristiku vnitřní i vnější 

charakteristika 

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

sestaví žádost v typické formě a za použití 
charakteristických jazykových prostředků 

žádost 

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

sestaví vlastní životopis životopis 

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

dokáže písemně pozvat na určitou událost pozvánka 
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ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

poznává funkci médií úvod do mediální komunikace 

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

rozliší zprávu seriózní a bulvární mediální výchova 

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

identifikuje roli sugesce v reklamních sděleních mediální výchova 

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

analyzuje literární dílo z hlediska struktury próza 

poezie 

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

vlastními slovy reprodukuje text próza 

poezie 

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

aplikuje osvojené znalosti při tvorbě vlastního textu próza 

poezie 

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

popíše základní literární druhy a jejich funkci próza 

poezie 

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

rozpozná základní literární žánry a umí je porovnat povídka, novela, román, fantasy a sci-fi, literatura 
faktu, publicistika, nonsens 

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

vyjmenuje základní představitele jednotlivých 
prozaických žánrů dle kritérií učitele 

povídka, novela, román, fantasy a sci-fi, literatura 
faktu, publicistika, nonsens 

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

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

rozdělí literární díla chronologicky orientální literatura 

středověká literatura 

starověká literatura 

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

rozdělí dílo podle uměleckých a filozofických směrů renesance a humanismus 

baroko a klasicismus 

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

vyjmenuje významné představitele renesance, 
humanismu, baroka a klasicismu dle instrukcí učitele 

baroko a klasicismus 

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

vyhledá informace týkající se literatury v různých 
zdrojích 

próza 

poezie 

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

vyjmenuje jednotlivé druhy poezie a její významné 
autory dle pokynů učitele 

poezie 

balada 

romance 

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

vytvoří jednoduchý poetický útvar báseň 

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

vyjmenuje významné představitele orientální a 
středověké literatury dle pokynů učitele 

orientální literatura 

středověká literatura 

starověká literatura 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

sloh – charakteristika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

sloh – životopis 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

literatura – analýza postojů a hodnot v chování druhých 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

sloh – vypravování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

literatura – bajky – uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování v alegorii 

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

literatura – díla světových autorů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

literatura – lyrika přírodní a vlastenecká, sloh – líčení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

literatura – světový román 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

literatura – uvědomování si práva všech lidí žít společně, podíl spolupráce bez ohledu na sociální příslušnost 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

literatura – mediální výchova – kritický přístup k různým druhům mediálních sdělení, informativní a společensky významné prvky sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

sloh – mediální výchova – zákonitosti mediální produkce či mechanismy jejího působení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

sloh - mediální výchova – porozumění chodu masových médií 

    

Český jazyk 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Informatika - 6. ročník 

• --> Informatika - 7. ročník 

• --> Hudební výchova - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Anglický jazyk - 6. ročník 

• --> Anglický jazyk - 7. ročník 

• --> Anglický jazyk - 8. ročník 

• --> Matematika - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 9. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

používá spisovnou výslovnost českých a běžně 
užívaných cizích slov 

čeština jako jeden ze slovanských jazyků 

skupiny jazyků, slovanské jazyky a jejich dělení 

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 

rozezná a dokládá jednoduchými příklady nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby 

slovní zásoba a její obohacování 

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

zařadí slova ke slovním druhům tvarosloví 

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

tvoří spisovné tvary jmen a číslovek podstatná jména 

přídavná jména 

zájmena 

číslovky 

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

určí mluvnické kategorie sloves dle pokynů učitele slovesa, slovesný vid, nepravidelná slovesa 

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

rozezná neohebné slovní druhy příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce 

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

aplikuje pravidla pravopisu pravopis 

psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách 

psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně; u/ú/ů; n/nn; s-, z-, 
vz- 

psaní velkých písmen 

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

používá příručky pro zdůvodnění pravopisného jevu dle 
pokynů učitele 

pravopis 

psaní i,í/y,ý po obojetných souhláskách 

psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně; u/ú/ů; n/nn; s-, z-, 
vz- 

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

nalézá významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí 

skladba 

věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent 

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

rozliší všechny větné členy základní větné členy 

rozvíjející větné členy (předmět; příslovečné určení a 
jeho druhy; přívlastek, přívlastek postupně rozvíjející a 
několikanásobný, přívlastek volný a těsný; doplněk; 
přístavek) 

několikanásobné větné členy 

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

rozliší větu jednoduchou od souvětí věta jednoduchá a souvětí 

souvětí podřadné a souřadné 

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

určí druh souvětí věta jednoduchá a souvětí 

souvětí podřadné a souřadné 

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

rozpozná věty vedlejší druhy vedlejších vět 

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

znázorní věty vedlejší graficky druhy vedlejších vět 

grafický vzorec souvětí 

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

vhodnými jazykovými prostředky dokáže 
charakterizovat literární postavu 

charakteristika literární postavy 

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 

dokáže na základě odborné četby podat poučení o 
nějakém tématu 

referát 

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 

reprodukuje text dle jednoduššího rétorického vzoru referát 

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

po nastudování problému je schopen zaujmout 
subjektivní postoj a interpretovat ho 

úvaha 
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otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

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

dokáže stručně a výstižně informovat o aktuální události 
či jevu 

publicistický styl 

vybrané útvary publicistického stylu – zpráva 

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

rozlišuje média a masmédia a dokáže k nim zaujmout 
kritický postoj 

média a mediální komunikace 

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

vhodně formuluje vlastní názor média a mediální komunikace 

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

vlastními slovy text interpretuje kompozice literárního díla 

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

charakterizuje kompozici předloženého textu a nalézá 
jeho smysl dle pokynů učitele 

kompozice literárního díla 

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

zaznamená základní rysy vývoje literatury od doby 
osvícenství až po období první republiky 

osvícenství 

preromantismus a romantismus 

realismus 

naturalismus 

literatura přelomu 19. a 20. století 

česká moderna a buřiči 

meziválečná literatura 

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

posoudí rozdílnosti textů podle stylů, doby vzniku a 
jazykových prostředků 

osvícenství 

preromantismus a romantismus 

realismus 

naturalismus 

literatura přelomu 19. a 20. století 

česká moderna a buřiči 

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

vytvoří vlastní literární text na základě vědomostí o 
kompozici 

kompozice literárního díla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

skupiny jazyků, diskuse 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

sloh a komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

sloh a komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

čeština jako jeden ze slovanských jazyků 

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

čeština jako jeden ze slovanských jazyků, slovanské jazyky a jejich dělení, osvícenství, preromantismus a romantismus, realismus, naturalismus, literatura přelomu 19. a 
20. století, česká moderna a buřiči, meziválečná literatura 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

čeština jako jeden ze slovanských jazyků, slovanské jazyky a jejich dělení, osvícenství, preromantismus a romantismus, realismus, naturalismus, literatura přelomu 19. a 
20. století, česká moderna a buřiči, meziválečná literatura 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

pravopis, osvícenství, preromantismus a romantismus, realismus, naturalismus, literatura přelomu 19. a 20. století, česká moderna a buřiči, meziválečná literatura 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

média a mediální komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

média a mediální komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

média a mediální komunikace 

    

Český jazyk 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Německý jazyk - 9. ročník 
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• --> Dějepis - 9. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Informatika - 6. ročník 

• --> Informatika - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 9. ročník 

• --> Informatika - 9. ročník 

• --> Ruský jazyk - 9. ročník 

• --> Matematika - 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-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

správně roztřídí slovní druhy a objasní jejich význam tvarosloví 

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

používá spisovnou výslovnost českých a běžně 
užívaných cizích slov 

podstatná jména 

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

přídavná jména 

zájmena 

číslovky 

slovesa, kmen přítomný a minulý, přechodníky 

neohebné slovní druhy 

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

v písemném projevu aplikuje pravidla pravopisu pravopis 

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

orientuje se v digitálních verzích pravopisných příruček pravopis 

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

na základě získaných znalostí umí použít pravopis 
lexikální, morfologický i syntaktický 

pravopis 

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

analyzuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí 

skladba 

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

v písemném projevu aplikuje pravidla syntaktického 
pravopisu ve větě a v souvětí 

skladba 

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

aplikuje znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace 

skladba 

věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent 

základní a rozvíjející větné členy 

interpunkce ve větě jednoduché 

zvláštnosti větné stavby 

věta jednoduchá a souvětí 

souvětí podřadné a souřadné 

interpunkce v souvětí 

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

rozliší všechny druhy základních i rozvíjejících větných 
členů, složitější typy přívlastku, vhodně a správně je 
použije, uplatní pravidla interpunkce 

základní a rozvíjející větné členy 

interpunkce ve větě jednoduché 

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

rozpozná motivované zvláštnosti větné stavby a 
uvědomuje si pravopis interpunkce 

zvláštnosti větné stavby 

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

vytváří schéma složitějších souvětí a využije výsledků při 
odůvodnění interpunkce 

složitá souvětí 

obecné výklady o jazyce 
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ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

objasní význam češtiny v kontextu 
slovanských/indoevropských jazyků 

rozdělení jazyků v Evropě 

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

identifikuje slovanské jazyky vývoj českého jazyka 

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

rozliší vrstvy jazyka útvary českého jazyka 

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

umí správně vyslovovat česká slova zvuková stránka jazyka 

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

správně používá přízvuk zvuková stránka jazyka 

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

chápe způsob tvorby nových slov obohacování slovní zásoby 

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 

dokáže určit slova nadřazená, podřazená, souřadná význam slova 

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

chápe rozdíl mezi slovy jednoznačnými a 
mnohoznačnými 

význam slova 

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

nalézá synonyma, homonyma a antonyma význam slova 

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

používá slova neutrální a citově zabarvená význam slova 

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

využije všechny poznatky o probraných slohových 
útvarech 

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

podle zadání napíše slohový útvar se všemi typickými 
jazykovými prostředky 

výklad, výpisky, výtah 

vypravování 

popis 

líčení 

charakteristika 

úvaha 

proslov 

funkční styly 

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 

s využitím získaných vědomostí vytvoří slohový útvar výklad, výpisky, výtah 

vypravování 

popis 

líčení 

charakteristika 

úvaha 

proslov 

funkční styly 

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

rozeznává komunikační cíl mluvčího v průběhu 
komunikace, k jeho realizaci využívá vlastnosti 
komunikační situace i přímé a nepřímé působení 
komunikačních aktů 

výklad, výpisky, výtah 

vypravování 

popis 

líčení 

charakteristika 

úvaha 

proslov 

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

ovládá mluvený projev, dodržuje zásady dorozumívání, 
chápe nonverbální a paralingvální prostředky 

úvaha 

proslov 

funkční styly 

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

dokáže porovnat různá ztvárnění námětů česká poválečná literatura 

česká literatura 50. a 60. let 

česká literatura 70. a 80. let 
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česká literatura po roce 1989 

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

seznámí se s etapami literatury 20. století česká poválečná literatura 

česká literatura 50. a 60. let 

česká literatura 70. a 80. let 

česká literatura po roce 1989 

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

dokáže literární dílo subjektivně hodnotit česká poválečná literatura 

česká literatura 50. a 60. let 

česká literatura 70. a 80. let 

česká literatura po roce 1989 

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

vyjádří písemně i ústně dojmy ze zpracování 
uměleckého díla různými literárními druhy 

česká poválečná literatura 

česká literatura 50. a 60. let 

česká literatura 70. a 80. let 

česká literatura po roce 1989 

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

porovnává různá ztvárnění námětů, vyjádří vlastními 
slovy své pocity z přečteného textu, návštěvy filmu, 
divadelního představení 

česká poválečná literatura 

česká literatura 50. a 60. let 

česká literatura 70. a 80. let 

česká literatura po roce 1989 

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

uvědomuje si rozdílnost vyjadřování určitých autorů česká poválečná literatura 

česká literatura 50. a 60. let 

česká literatura 70. a 80. let 

česká literatura po roce 1989 

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

popíše základní rysy výrazného individuálního stylu 
autora 

česká poválečná literatura 

česká literatura 50. a 60. let 

česká literatura 70. a 80. let 

česká literatura po roce 1989 

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

jednoduchým způsobem popíše hlavní žánry literatury a 
aplikuje znalost základních literárních pojmů 

světová literatura 2. poloviny 20. století 
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ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

uvědomuje si rozdílnost vyjadřování určitých světových 
autorů, popíše základní rysy jejich výrazného 
individuálního stylu 

světová literatura 2. poloviny 20. století 

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

vyjádří písemně i ústně dojmy ze zpracování 
uměleckého díla světové literatury 2. poloviny 20. 
století různými literárními druhy 

světová literatura 2. poloviny 20. století 

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

dokáže literární dílo světových autorů subjektivně 
hodnotit 

světová literatura 2. poloviny 20. století 

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

porovnává různá ztvárnění námětů světových autorů, 
vyjádří vlastními slovy své pocity z přečteného textu, 
návštěvy filmu, divadelního představení 

světová literatura 2. poloviny 20. století 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

slovanské (indoevropské) jazyky 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

slovanské (indoevropské) jazyky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

slohová výchova 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

slohová výchova 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

slohová výchova 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

úvaha, proslov 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

úvaha, proslov, literární výchova 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

literární výchova 
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5.3 Další cizí jazyk  

5.3.1 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět německý jazyk je začleněn ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a patří do 
vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Nabízí žákům jazykový základ pro komunikaci v rámci integrované 
Evropy a světa. Umožní také poznání odlišností ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišných 
kulturních tradic.  
Cílem je poskytnout žákům základy německého jazyka jako nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z 
různých částí německy mluvícího světa, ale i pro práci s moderními technologiemi. Důraz je kladen 
především na rozvoj komunikačních dovedností, kterým je podřízena i výuka gramatické části vzdělávacího 
předmětu.  
Vzdělávání v předmětu německý jazyk směřuje k podpoře a rozvíjení zájmu o další cizí jazyk jako takový; o 
fonetiku, lexikologii, sémantiku, gramatiku a samozřejmě o literaturu a reálie německy mluvících zemí. 
Důležitým bodem je i historický aspekt. Výuka je zaměřena hlavně na zvládnutí komunikativních 
dovedností na úrovni A1 a částečně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Z 
tohoto důvodu je velký důraz kladen na dialogy, čtení a poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a 
psaní.  
Na základě výše zmíněného žák rozumí každodenním výrazům, umí tyto základní fráze a výrazy používat. 
Dokáže se jednoduchým způsobem vyjádřit, domluvit a porozumět. Představí sebe a ostatní a klade 
jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a 
věcech, které vlastní. Na podobné otázky dokáže odpovědět. Jinými slovy, žák dokáže pomocí osvojených 
základů německého jazyka jednoduše komunikovat. 
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Název předmětu Německý jazyk 

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

Vyučovací předmět německý jazyk je nabízen a realizován jako druhý cizí jazyk v 7., 8. a 9. ročníku s dotací 
2 hodiny týdně a je koncipován jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v jazykových učebnách, 
ale i v klasických, kmenových třídách. Jazykové učebny i klasické třídy jsou vybaveny moderní technikou, 
včetně dataprojektoru a internetového připojení. 
Při výuce jsou využívány jednoduché autentické texty, audionahrávky, časopisy. Žáci jsou aktivizováni 
různými hrami, dramatizacemi, písněmi a často i „rapy“. Žáci se učí pracovat se slovníkem a autentickými 
materiály a s výpočetní technikou. 
Součástí vyučování německému jazyku je nejen vyučovací hodina, ale i příležitostné akce jako soutěže, 
olympiády, exkurze, výjezdy do zahraničí a nejrůznější projekty. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel:  
- vede žáky k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život  
- umožňuje propojování probraných témat a jazykových jevů 
- zaměřuje se na práci s cizojazyčným textem (projev mluvený, slyšený, psaný) 
- vede žáky k profitu z práce s chybou 
- využívá a aplikuje internacionalismy a anglikanismy ve výuce svých žáků 
- vede žáky k pochopení systému gramatiky 
- motivuje žáky k účasti v soutěžích 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- nabízí řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí  
- odstraňuje obavy z komunikace v cizím jazyce  
- chybí-li slovní zásoba, využívá opisu k vyjádření obsahu myšlenky 
- využívá práci s chybou k úspěšnému odstranění problému 
- nabádá k uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému, kde je nutná znalost cizího 
jazyka 

Kompetence komunikativní: 
Učitel:  
- umožňuje porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce  
- vede k formulování jednoduchých myšlenek německy 
- umožňuje porozumět promluvě i přiměřenému textu v německém jazyce, nabízí využívání dovedností 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

97 

Název předmětu Německý jazyk 

osvojených v německém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 
- vybízí k dialogům v rámci dosažené úrovně jazykových znalostí žáků 
- umožňuje prezentaci práce žáků odpovídající jejich aktuálním jazykovým znalostem 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- umožňuje v jednoduchých situacích vyžádat a poskytnout pomoc, radu  
- nabízí spolupráci na jednoduchém úkolu v německy hovořící skupině 
- vybízí a podněcuje k interakci a kooperaci žáků 
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti 
- respektuje individualitu žáků, vede žáky k poznání osobnostních kvalit 

Kompetence občanské: 
Učitel:  
- zprostředkuje získání představ o zvycích v německy mluvících zemích a jejich porovnávání s našimi zvyky 
- vyžaduje a dbá na dodržování pravidel slušného chování 
- podporuje poznávání společných prvků v dějinách – Rakousko-Uhersko, Karel IV, světové války 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- formuje pracovní návyky žáků 
- vede k samostatné práci s dvojjazyčným či výkladovým slovníkem v tištěné i elektronické podobě 
- vede k využívání německého jazyka k získávání informací z různých oblastí  
- učí žáky pracovat podle předem stanovených kritérií, dodržovat zadání a termíny 
- vede žáky k získávání základních pracovních návyků a k sebehodnocení 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- nabádá žáky k využívání běžných aplikací a služeb na digitálních zařízeních 
- nabízí a podněcuje k využívání moderních platforem k osvojení základní slovní zásoby 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Německý jazyk 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Výtvarná výchova - 7. ročník 
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Německý jazyk 7. ročník  

• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 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 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů reprodukuje základní německé říkanky a jazykolamy říkanky, jazykolamy 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vyhláskuje jména a první německá slova abeceda 

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

vypočítá jednoduché příklady čísla 1-100 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři zaznamená číslice do osobního formuláře čísla 1-100 

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

vyjmenuje dny v týdnu a názvy barev dny v týdnu, barvy 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů reaguje vhodným způsobem na pozdrav pozdravy 

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

generalizuje původ slov na společném základu internacionalismy 

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

vyhledá informace na internetu o německy mluvících 
zemích 

reálie německy mluvících zemí DACH /Německo, 
Rakousko, Švýcarsko/ 

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

časuje a tvoří správné tvary sloves v jednoduchém textu časování sloves v přítomném čase 

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

vybere a rozliší správný gramatický tvar výrazu tykání a vykání 
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Německý jazyk 7. ročník  

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

odpovídá na základní otázky a otázky také pokládá W-Fragen=otázky zjišťovací 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní formulář s osobními údaji jednoduchý formulář 

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

orientuje se v údajích osobního formuláře jednoduchý formulář - ICH HEISSE, ICH WOHNE IN.. 

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

vybere a napíše vhodné přídavné jméno k popisu osob a 
školních potřeb, zvířat 

přídavná jména 

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 

pochopí obsah slyšeného textu základní slovní zásoba k tématu rodina 

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

rozhodne o použití správného tvaru záporu sloves a 
podstatných jmen 

zápor nein, nicht, kein v němčině 

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

zaznamená jednoduchým způsobem informace o dané 
osobě 

jednoduchý popis osob 

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

rozliší jednotlivé druhy vět a dokáže na ně reagovat slovosled v německé větě oznamovací a tázací 

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

roztřídí rody podstatných jmen školní potřeby a jejich jednoduchý popis 

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

plní pokyny dle slyšeného textu základní pokyny ve školním prostředí 

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

reaguje na jednoduché otázky k tématu volný čas základní slovní zásoba k tématu koníčky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Ich heisse, wohne in.. 
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Německý jazyk 7. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Mein Hobby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Meine Schule 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Grüsse 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Meine Familie, Meine Freunde, Meine Schule 

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

Landeskunde DACHL 

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

Hobbys 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Meine Freunde 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Freunde 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Ich 

    

Německý jazyk 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Matematika - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 8. ročník 

• --> Dějepis - 8. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 
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Německý jazyk 8. ročník  

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje a časuje pravidelná a nepravidelná slovesa časování slovesa sein, haben 

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

používá 4.pád ve větách 4. pád 

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

tvoří jednoduché věty s podstatnými jmény ve 4. pádě 4. pád + školní předměty 

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

vyhledá v textu základní informace týkající se 
počítačové techniky 

slovní zásoba k tématu Computer 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vyjmenuje zvířata a reaguje v rámci jednoduchých 
rozhovorů na toto téma 

základní slovní zásoba k tématu zvířata 

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

vyhledá informace na internetu o hlavním městě 
Rakouska 

Vídeň 

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 

vyjmenuje a seřadí názvy ročních období a měsíců roční období, měsíce 

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

vyhledá a porovná informace na internetu o svátcích v 
německy mluvících zemích 

svátky v německy mluvících zemích 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři zaznamená číslice do osobního formuláře čísla 1-1000 

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

reaguje na otázky týkající se určování času a podobné 
otázky také formuluje a pokládá 

určování času, hodiny + předložky časové a místa im, 
am, um 
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Německý jazyk 8. ročník  

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 

označí tvary podstatných jmen v množném čísle množné číslo 

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

orientuje se v údajích osobního formuláře jednoduchý formulář 

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

rozezná a použije správný tvar sloves ve větách časování nepravidelného slovesa fahren a 
způsobového slovesa mögen 

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

pochopí obsah slyšeného textu základní slovní zásoba k tématu cestování 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů aplikuje základní slovní zásobu k tématu cestování do 
cizích zemí 

názvy států v němčině 

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

reaguje na dotazy a odpovídá jednoduše na otázky 
týkající se základní slovní zásoby a gramatických jevů 

abeceda, jazykolamy, reálie německy mluvících zemí, 
vazba es gibt– závěrečné opakování učebnice Deutsch 
mit Max 1 

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

vyjmenuje místnosti domu, bytu a příslušné zařízení základní slovní zásoba k tématu dům, domov + 
vybavení 

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

roztřídí rody podstatných jmen a rozliší tak 3.pád v 
německé větě 

předložky se 3. pádem 

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

plní pokyny dle slyšeného textu můj aktivní rok – další nepravidelná slovesa a jejich 
časování 

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

reaguje na jednoduché otázky k tématu navigace popis cesty 

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

velmi jednoduše přijme či odmítne navrhované pozvání přijmutí/odmítnutí pozvání 

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

popíše v jednoduchých větách vybavení domu, bytu, 
pokoje 

umístění předmětů a nábytku v domě + 4.pád 
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Německý jazyk 8. ročník  

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

vyhledá v textu souvislé informace o městě Salzburg a 
W. A. Mozartovi 

Salzburg 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Ich habe einen Computer, Ferien 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Tiere, Natur und wir als Menschen 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Mein Tag 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Ferien, Reisen 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Wo und wann? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Mein Tag, meine Freizeit, Meine Woche, Freizeit 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Bei uns 

    

Německý jazyk 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 9. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Dějepis - 9. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 
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Německý jazyk 9. ročník  

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

vypráví o náplni svého dne slovní zásoba k tématu denní režim 

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 

reprodukuje jednoduché věty k tématu můj den můj den 

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

rozliší věty v přímém či nepřímém slovosledu nepřímý pořádek slov ve větě 

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

orientuje se v německy psaném jídelním lístku základní slovní zásoba k tématu jídlo a pití 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů objedná si jídlo a pití objednání pokrmů a nápojů 

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

plní pokyny dle slyšeného textu a reprodukuje krátké 
dialogy 

v obchodě 

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

vyhledá informace na internetu o hlavním městě 
Německa 

Berlin 

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

orientuje se v jednoduchém cestopisu Berlin 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní svůj rozvrh hodin v německém jazyce rozvrh hodin 

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

pojmenuje základní činnosti odehrávající se v rámci 
běžného školního procesu 

slovní zásoba k tématu činnosti ve škole 

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

rozezná způsobové sloveso ve větě způsobová slovesa v němčině 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů sestaví dialog lékař-pacient základní slovní zásoba k tématu tělo a u lékaře 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

105 

Německý jazyk 9. ročník  

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři popíše obrázek lidského těla či obličeje pomocí správné 
slovní zásoby 

části obličeje a lidského těla 

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

plní pokyny dle slyšeného textu rozkazovací způsob 

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

rozliší v textu věty v minulém čase minulý čas sloves sein a haben /war, hatte/ - 
préteritum 

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

vyjmenuje slovní zásobu k tématu místopis názvy míst a staveb ve městě a na vesnici 

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

reaguje na jednoduché otázky týkající se popisu cesty orientace podle mapy 

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 

identifikuje slovní zásobu k tématu dopravní prostředky dopravní prostředky 

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

hovoří pomocí jednoduchých vět o počasí počasí 

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

pojmenuje základní kousky oblečení a zapojí se do 
jednoduchých rozhovorů na téma móda 

oblečení, móda 

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

napíše blahopřání k různým příležitostem blahopřání 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů aplikuje základní slovní zásobu k tématu cestování do 
cizích zemí 

názvy světadílů 

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

reaguje na dotazy a odpovídá jednoduše v minulém 
čase na otázky týkající se tématu dovolená 

minulý čas - perfektum pravidelných a nepravidelných 
sloves 
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Německý jazyk 9. ročník  

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

popíše a následně porovná rodinné příslušníky pomocí 
stupňování 

stupňování přídavných jmen a příslovcí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

In der Stadt, auf dem Lande - Berufe 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Was tut dir weh? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Wieder Ferien, Reisen 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Ferienreisen 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Schulsystem in Tschechien und Deutschland 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

EU 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Mode 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Wetter, Natur 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Meine Woche 
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5.3.2 Ruský jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Ruský jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět ruský jazyk spadá do kategorie další cizí jazyk. Cílem výuky ruského jazyka je probuzení 
zájmu o studium tohoto jazyka a zvládnutí základních praktických řečových dovedností, tj. používání jazyka 
pro běžnou komunikaci. Výuka ruského jazyka je zaměřena na pět základních oblastí – samostatný ústní 
projev, čtení, psaní, poslech, dialogy. V rámci čtení a psaní jde zároveň o obohacení znalostí dalšího druhu 
písma. Gramatické dovednosti jsou omezeny na nutné minimum a slovní zásoba je volena především na 
základě použitelnosti v situacích běžného života. Důraz je kladen především na rozvoj komunikačních 
dovedností. Průběžně jsou do výuky zařazovány informace o reáliích rusky mluvících zemí. Předmět ruský 
jazyk se vyučuje v rozsahu 2 hodin týdně a to v 7., 8. a 9. ročníku základní školy. Výuka probíhá ve třídách, v 
jazykové učebně a ve třídách výpočetní techniky s možností využití dataprojektoru a audiovizuální 
techniky. V ruském jazyce se předpokládá dosažení jazykové úrovně A1 dle společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 

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

Ruský jazyk je od sedmého do devátého ročníku vyučován dvě hodiny týdně. Vyučování probíhá v 
jazykových učebnách, v kmenových třídách, případně v multimediálních učebnách. Žáci se učí ve 
skupinách. Během vyučovací hodiny jsou uplatňovány rozmanité formy práce – výklad, poslech, četba, 
samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, práce se slovníkem, s digitálními zařízeními. 
Vyučující zařazují do hodin různé soutěže, hry, zadávají projekty.  

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

Kompetence k učení: 
Učitel:   
- vede žáky k poznávání smyslu cíle učení, vytváří pozitivní vztah k učení   
- užívá vhodných způsobů a metod pro efektivní učení, plánování a organizování učení   
- vede žáky k používání vhodných učebních pomůcek (slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, tabulky s 
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Název předmětu Ruský jazyk 

přehledy učiva)   
- motivuje žáky k aktivnímu osvojování dovedností a znalostí   
- vede žáky ke správnému užívání obecně užívaných termínů, znaků a symbolů   
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací, jejich využívání v procesu učení   
- vytváří příležitosti, aby žáci propojovali informace z různých oblastí do vyšších celků   
- dává žákům prostor k zhodnocení výsledků svého učení, k dovednosti autokorekce chyb   
- motivuje žáky k uvědomění si toho, co sami dokážou vyřešit, jak dokážou sami předat své vědomosti 
druhým  
- vytváří žákům dostatek komunikačních příležitostí pro používání ruského jazyka    

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel:   
- směřuje žáky k rozpoznávání a řešení problémů, aby na základě svých pokusů (případně omylů) zlepšovali 
svůj styl vyjadřování  
- vede žáky k užívání vlastního úsudku a zkušeností   
- umožňuje žákům vyhledávat informace vhodné k řešení problému, objevovat různé varianty řešení a 
ověřovat správnost řešení   

Kompetence komunikativní: 
Učitel:   
- vede k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu   
- vede žáky k pohotovému reagování v běžných komunikačních situacích   
- vyžaduje, aby žáci dodržovali pravidla komunikace  
- podporuje žáky v rozvoji slovní zásoby   
- seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem   
- předkládá žákům různé typy textů a obrazových materiálů  
- motivuje žáky k samostatné četbě, písemnému i ústnímu formování vlastních čtenářských zkušeností a 
prožitků  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel:   
- posiluje sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj   
- vede žáky k empatii, ohleduplnosti, chápání problémů druhých, k poskytování vzájemné rady a pomoci   
- vyžaduje respektování společně dohodnutých pravidel pro skupinovou práci   
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Název předmětu Ruský jazyk 

- vede žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů, k aktivnímu vytváření pozitivní atmosféry při 
skupinové práci  

Kompetence občanské: 
Učitel:   
- vede žáky k uvědomění si svých práv a povinností   
- klade důraz na prožitek, vede žáky k pozitivním postojům k uměleckým dílům   
- zapojuje žáky do kulturního dění   
- vede žáky k úctě k vlastnímu národu  

Kompetence pracovní: 
Učitel:   
- učí žáky samostatně pracovat s cizojazyčnou literaturou, obrazovými i výkladovými slovníky   
- vede žáky k používání ruštiny při získávání informací  
- směřuje žáky k prezentaci svých výsledků  
- vede žáky k zodpovědnému a svědomitému přístupu k učení, k efektivnímu organizování své práce  
- vede žáky ke spolupráci  

Kompetence digitální: 
Učitel:                                                                                                      
- vede žáky k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k 
jejich používání, např. využívání online slovníků  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Ruský jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 
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Ruský jazyk 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

osvojí si zvukovou a grafickou stránku jazyka rozhovor, nácvik psaní 

otázky a odpovědi 

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 

pochopí a porozumí informaci obsažené v poslechu rozhovor, nácvik psaní 

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

práce s poslechem, textem 

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 

interpretuje mateřským jazykem obsah poslechu rozhovor, nácvik psaní 

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

práce s poslechem, textem 

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 

chápe obsah čteného textu nebo poslechu, soustředí se 
na nejdůležitější informace, pochopí hlavní myšlenku 

rozhovor, nácvik psaní 

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

práce s poslechem, textem 

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 

čte nahlas slova, krátké věty rozhovor, nácvik psaní 

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

práce s poslechem, textem 
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Ruský jazyk 7. ročník  

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

reprodukuje jednoduché věty o volnočasových 
aktivitách 

volnočasové aktivity 

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

vyjmenuje a opakuje slovní zásobu o rodině rodina, rodinní příslušníci, vybraná povolání 

domácí mazlíčci 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zapojí se do jednoduchých rozhovorů představení se, pozdravy, základní zdvořilostní fráze 

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

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vyjmenuje osoby a věci týkající se školy škola, školní předměty 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů odpovídá na jednoduché otázky představení se, pozdravy, základní zdvořilostní fráze 

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

volnočasové aktivity 

škola, školní předměty 

rodina, rodinní příslušníci, vybraná povolání 

bydlení, jeho popis a vybavení 

    

Ruský jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů popíše své oblečení vybraná přídavná jména 

oblékání 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů popisuje oblíbená jídla sebe a druhých rozvoj výslovnostních návyků 
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Ruský jazyk 8. ročník  

časování vybraných sloves 

vybraná přídavná jména 

jídlo 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů zlepšuje svoji úroveň správné ruské výslovnosti rozvoj výslovnostních návyků 

časování vybraných sloves 

vybraná přídavná jména 

časové údaje 

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

na základě výchozího textu napíše několik vět o sobě práce s textem 

oblékání 

barvy 

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

vyjmenuje běžné potraviny a jídla, při práci s textem 
používá slovník a internet 

práce s textem 

jídlo 

slovesa jíst a pít 

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

shrne poslech o časových údajích časování vybraných sloves 

práce s poslechem v probíraném tématu 

časové údaje 

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

vyjmenuje povahové vlastnosti člověka vybraná přídavná jména 

práce s poslechem v probíraném tématu 

vzhled 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů popíše svůj vzhled vybraná přídavná jména 

vzhled 

    

Ruský jazyk 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 9. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 7. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 
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Ruský jazyk 9. ročník  

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí pokynům v ruštině a reaguje na ně moje město – budovy 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři pracuje se zadaným vzorem textu, napíše pohlednici volný čas 

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

vytvoří krátký text o sobě, používá online slovník a 
online aplikace 

nemoci 

části těla 

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

shrne v přiměřeném rozsahu čtený text Moskva a její památky 

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

hovoří o sobě a svém okolí v jednoduchých větách minulý čas 

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

zvládne odpovídajícím způsobem reagovat na otázky o 
své osobě 

budoucí čas vybraných sloves 

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

pochopí a porozumí informaci obsažené v poslechu, 
rozpozná téma, hlavní myšlenku 

nemoci 

části těla 

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

využívá kontext a znalosti klíčových slov k odhadu 
významu neznámých slov 

ruské a české svátky 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů v krátkých, jednoduchých rozhovorech reaguje na 
informace týkající se událostí, které proběhly 

minulý čas 

vybrané státy Evropy a jejich jazyk, národnosti 
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Ruský jazyk 9. ročník  

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

vytvoří 3. stupeň vybraných přídavných jmen stupňování přídavných jmen 

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

používá slovesa muset a nesmět sloveso musím a nesmím 

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

pochopí a porozumí informaci obsažené v textu, 
rozpozná téma, hlavní myšlenku, vyhledá informace 

Moskva a její památky 

     

5.4 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Matematika a její aplikace poskytuje v základním vzdělávání vědomosti a dovednosti potřebné v 
praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Celá oblast je založena především 
na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v 
reálných situacích. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a 
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, 
terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Žáci získávají početní dovednosti v oboru přirozených čísel 
na 1. stupni a na 2. stupni již v oboru racionálních čísel.  
Vzdělávací obsah na 1. stupni je rozdělen do čtyř tematických okruhů, které se vzájemně prolínají:  
1. čísla a početní operace 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

115 

Název předmětu Matematika 

2. závislosti, vztahy a práce s daty 
3. geometrie v rovině a prostoru 
4. nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Vzdělávací obsah na 2. stupni je rozdělen do čtyř tematických okruhů, které se vzájemně prolínají:  
1. číslo a proměnná 
2. závislosti, vztahy a práce s daty 
3. geometrie v rovině a prostoru 
4. nestandardní aplikační úlohy a problémy 

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

Matematika je vyučována 5 hodin týdně v 1. – 9. ročníku. Předmět je celkem posílen o 10 hodin z 
disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v kmenových učebnách, v některých vyučovacích hodinách jsou 
využívány odborná a mobilní učebna výpočetní techniky. 

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- podporuje samostatnost žáků při řešení úkolů 
- nabízí žákovi různé způsoby a metody práce 
- rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických 
vzorců a algoritmů 
- rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení žáků osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a 
vztahů 
- vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů - početních operací, algoritmů, metod řešení úloh 
- aplikuje zvládnuté početní úlohy na praktické úloh 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- učí žáky rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti a nebát se problémů 
- postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vede žáky k hledání nových řešení 
- nabízí různé způsoby řešení a vede žáky k volbě toho nejvhodnějšího 
- vede žáky k prezentaci a obhajobě vlastního návrhu 
- podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení formou samostatné práce nebo řešením zajímavých 
úloh 
- podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

116 

Název předmětu Matematika 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k užívání matematického jazyka, včetně matematických symbolů 
- rozvíjí u žáků dovednost výstižně a logicky formulovat své myšlenky 
- učí žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názory 
jiných 
- vede žáky k práci s grafy a diagramy 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vede žáky ke schopnosti pracovat ve dvojicích a skupinách 
- vede žáky k dodržování určených pravidel 
- podporuje vzájemnou spolupráci při společném řešení problémů 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede k respektování individuálních rozdílů mezi žáky 
- učí žáky akceptovat názory druhých lidí 
- zadává žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k práci podle určeného návodu a postupu 
- umožní žákovi hledat vlastní postup 
- rozvíjí manuální zručnost prostřednictvím práce s pomůckami - pravítko, kružítko, kalkulátor, modely 
- vyžaduje přehlednost a systematičnost zápisu úloh 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- ukáže, jak získávat, vyhledávat a kriticky posuzovat informace 
- vytváří situace, kdy žákům využití digitálních technologií napomůže k efektivnímu řešení matematického 
problému 
- vede žáky k využívání digitálních technologií pro správu a vyhodnocení dat, prezentaci a interpretaci 
výsledků 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád. 
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Matematika 1. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník 

• --> Prvouka - 1. ročník 

• --> Tělesná výchova - 1. ročník 

• --> Hudební výchova - 1. ročník 

• --> Praktické činnosti - 1. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 1. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

• 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 

počítá obrázky, předměty, porovnává jejich množství manipulace s předměty 

počítání prvků 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

počítá a znázorňuje v číselném oboru 0-20 manipulace s předměty 

počítání prvků 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte a zapisuje čísla od 0 do 20 čísla od 0 do 20 

vztahy větší, menší, rovná se 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovná čísla, užívá znaky větší, menší, rovná se čísla od 0 do 20 

vztahy větší, menší, rovná se 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

najde a označí číslo na číselné ose orientace na číselné ose 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

orientuje se v číselné řadě do 20 číselná řada 
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Matematika 1. ročník  

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

provádí zpaměti jednoduché početní operace do 20 sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku 

znaménka +, -, = 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

používá sčítání a odčítání při řešení praktických situací řešení a vytváření slovních úloh 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

rozkládá čísla, rozumí záměně sčítanců řešení a vytváření slovních úloh 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

rozezná české mince peníze 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

orientuje se v prostoru pojmy hned před, hned za, před, za, vlevo, vpravo, 
nahoře, dole, vpředu, vzadu 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozezná, pojmenuje a nakreslí základní rovinné útvary 
(trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh) 

rovinné útvary - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozezná a pojmenuje jednoduchá tělesa (koule, krychle, 
kvádr, válec) 

tělesa - krychle, kvádr, válec, koule 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

jsem žák základní školy (ve třídě) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

manipulace s předměty a čísly - příprava do školy 

    

Matematika 2. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník 

• --> Prvouka - 2. ročník 

• --> Prvouka - 2. ročník 

• --> Tělesná výchova - 2. ročník 

• --> Hudební výchova - 2. ročník 

• --> Praktické činnosti - 2. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 2. ročník 
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Matematika 2. 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 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

spočítá prvky daného souboru do 100 numerace v číselném oboru 0-100 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte, zapisuje a porovnává čísla do 100 přirozená čísla do 100 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

vyhledá a označí číslo na číselné ose přirozená čísla do 100 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

orientuje se v číselné řadě přirozená čísla do 100 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

počítá po 1, 2, 5, 10 do 100 přirozená čísla do 100 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

zaokrouhluje čísla na desítky zaokrouhlování čísel 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

sčítá a odčítá do 100 s přechodem přes 10 sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

vyjmenuje řady násobků od 1 do 5 násobení a dělení v oboru malé násobilky 0 - 5 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

chápe násobení jako opakované sčítání stejných 
sčítanců 

sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

násobí a dělí v oboru do 50 násobení a dělení v oboru malé násobilky 0 - 5 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy tak, že v zadání podtrhne všechny 
důležité údaje, zapíše příklad a odpověď 

slovní úlohy 
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Matematika 2. ročník  

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy typu o n více, o n méně, úlohy s jednou 
závorkou, úlohy typu n-krát více, n-krát méně 

slovní úlohy 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

rozkládá čísla na desítky a jednotky rozklady čísel, desítky a jednotky 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

pozná české mince a bankovky hotovostní forma peněz 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

pozná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary 
a jednoduchá tělesa 

bod, přímka, polopřímka, úsečka 

tělesa - krychle, kvádr, válec, koule 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

rozliší pojmy kreslení a rýsování měření úsečky v cm a mm 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

osvojuje si správné návyky při rýsování - rýsuje, měří a 
porovnává úsečky 

měření úsečky v cm a mm 

rýsování 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

používá pravítko měření úsečky v cm a mm 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

plnění zadaných úkolů školních i domácích 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

hotovostní forma peněz - výchova k samostatnosti, smyslu pro odpovědnost, ohleduplnost a přesnost 

    

Matematika 3. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník 

• --> Anglický jazyk - 3. ročník 

• --> Prvouka - 3. ročník 

• --> Tělesná výchova - 3. ročník 

• --> Hudební výchova - 3. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 3. ročník 

• --> Praktické činnosti - 3. ročník 
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Matematika 3. ročník  

• --> Anglický jazyk - 5. 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 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

počítá po jednotkách, desítkách, stovkách číselná řada 0 – 1 000 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte a píše trojciferná čísla porovnávání čísel 

zápis čísel 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává čísla porovnávání čísel 

zápis čísel 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

zaokrouhluje čísla na stovky, desítky porovnávání čísel 

zápis čísel 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

znázorňuje dvojciferná a trojciferná čísla na číselné ose znázorňování na číselné ose 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

sčítá a odčítá násobky sta součet a rozdíl čísel 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla, provádí 
kontrolu výpočtu, používá výrazy sčítanec, součet, 
menšenec, menšitel, rozdíl 

písemné sčítání a odčítání 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

vyjmenuje řadu násobků od 6 do 10, řeší příklady 
násobení a dělení v oboru násobilek 

násobilky 6, 7, 8, 9, 10 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

zpaměti násobí dvojciferné číslo jednociferným násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným 
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

dělí dvojciferné číslo jednociferným, určí neúplný podíl 
a zbytek, používá výrazy dělenec, dělitel, podíl, neúplný 
podíl, činitel, součin 

dělení se zbytkem 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

rozkládá čísla do 1 000 v desítkové soustavě rozklad čísel 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší úlohy na porovnávání čísel, úlohy typu o n více, o n 
méně 

porovnávání čísel 

slovní úlohy 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší a vytváří úlohy na sčítání a odčítání písemné sčítání a odčítání 

slovní úlohy 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

provádí předběžný odhad výsledku řešení odhad a kontrola výsledku 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení v 
oboru násobilek i mimo ně do 100, řeší úlohy typu n 
krát více, n krát méně 

slovní úlohy 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

vyjmenuje jednotky času - hodina, minuta, sekunda orientace v čase 

měření času 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

provádí jednoduché převody jednotek času převody jednotek času 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

hraje si na obchod, platí penězi a vypočítá, kolik má 
vrátit 

hotovostní forma peněz 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

sestavuje a čte tabulky násobků, využívá tabulek 
násobků v praxi při tvorbě úloh (ceny zboží, vzdálenost) 

tabulka násobků 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rýsuje přímky, polopřímky, úsečky s přesností na 
milimetry 

rovinné obrazce 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

označuje bod, průsečík dvou přímek, střed kružnice 
velkým písmenem, přímku a kružnici malým psacím 
písmenem 

rovinné obrazce 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozlišuje rovinné útvary - mnohoúhelník, trojúhelník, 
obdélník, čtverec, kruh a kružnici 

rovinné obrazce 
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M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rýsuje trojúhelník podle daných stran, poznává 
rovnostranný trojúhelník 

trojúhelník 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

sestrojí libovolnou kružnici, změří poloměr dané 
kružnice 

kružnice 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

změří délku úsečky s přesností na mm, přenáší úsečku 
na danou polopřímku, sestrojí úsečku dané délky 

jednotky délky mm, cm, dm, m, km 

rýsování 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

seznamuje se s převáděním jednotek délky (mm, cm, 
dm, m, km) 

jednotky délky mm, cm, dm, m, km 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

provádí odhady vzdálenosti a délky jednotky délky mm, cm, dm, m, km 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

určí obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, čtverec, 
obdélník) sečtením jejich stran 

obvod rovinných útvarů 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

kreslí, nalézá a modeluje osově souměrné útvary osová souměrnost 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

rýsování - příprava pracovního místa 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

násobení a dělení - práce ve skupinách 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

hra na obchod, hotovostní forma peněz 

    

Matematika 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Anglický jazyk - 4. ročník 

• --> Přírodověda - 4. ročník 

• --> Vlastivěda - 4. ročník 

• --> Tělesná výchova - 4. ročník 
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• --> Hudební výchova - 4. ročník 

• --> Praktické činnosti - 4. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 4. ročník 

• --> Informatika - 4. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

pamětně počítá a řeší úlohy s využitím online programů početní výkony s přirozenými čísly (pamětně, 
písemně) 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

sčítá a odčítá více čísel najednou početní výkony s přirozenými čísly (pamětně, 
písemně) 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 početní výkony s přirozenými čísly (pamětně, 
písemně) 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících a 
tisících 

přirozená čísla do 1 000 000 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

čte, píše a zobrazí čísla na číselné ose číselná osa 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

porovnává čísla do 1 000 000, řeší příslušné nerovnice porovnávání čísel do 1 000 000 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně sčítá a odčítá do milionu početní výkony s přirozenými čísly (pamětně, 
písemně) 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně násobí jednociferným, dvojciferným a 
trojciferným činitelem 

početní výkony s přirozenými čísly (pamětně, 
písemně) 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně dělí jednociferným dělitelem početní výkony s přirozenými čísly (pamětně, 
písemně) 
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

rozkládá čísla v desítkové soustavě rozklad čísel v desítkové soustavě 

zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

aplikuje osvojené početní operace při pořadí výpočtů písemné algoritmy početních operací 

pořadí výpočtů 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a 
desítky 

zaokrouhlování (na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, 
desítky) 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

provádí odhad svého výsledku odhady, kalkulačka 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

provádí kontrolu svého výsledku kontrola výpočtu 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řeší slovní úlohy vedoucí k porovnání čísel slovní úlohy 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

provádí početní výkony s čísly v daném oboru a na 
vztahy o n více, o n méně, n krát více, n krát méně 

slovní úlohy 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

provádí stručný zápis slovní úlohy slovní úlohy 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řeší slovní úlohy na dva až tři početní úkony slovní úlohy 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

modeluje a určí část celku zlomky 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

používá zápis ve formě zlomku zlomky 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

pojmenuje jednotlivé části zlomku zlomky 
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M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, 
čtvrtiny, pětiny a desetiny daného počtu 

zlomky 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

načrtne, narýsuje základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnici) 

základní útvary v rovině 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

užívá jednoduché konstrukce základní útvary v rovině 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

pozná a sestrojí pravoúhlý trojúhelník základní útvary v rovině 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

změří délku stran základních rovinných útvarů s 
přesností na mm (čtverec, obdélník, trojúhelník, 
mnohoúhelník) 

délka úsečky 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

sčítá a odčítá graficky úsečky délka úsečky 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

určí délku lomené čáry délka úsečky 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

převádí jednotky délky jednotky délky a jejich převody 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

vypočítá obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku, 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

obvod rovinných útvarů (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, mnohoúhelník) 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet obvodu 
rovinných útvarů 

obvod rovinných útvarů (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, mnohoúhelník) 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice určí vzájemnou polohu dvou přímek vzájemná poloha dvou přímek v rovině (rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice) 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí rovnoběžku s danou přímkou vzájemná poloha dvou přímek v rovině (rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice) 
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M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku s 
ryskou 

vzájemná poloha dvou přímek v rovině (rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice) 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě obsah rovinných útvarů pomocí čtvercové sítě 
(obdélník, čtverec) 

výpočet obsahu obdélníku a čtverce 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu 
obdélníku a čtverce 

obsah rovinných útvarů pomocí čtvercové sítě 
(obdélník, čtverec) 

výpočet obsahu obdélníku a čtverce 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

používá základní jednotky obsahu obsah rovinných útvarů pomocí čtvercové sítě 
(obdélník, čtverec) 

výpočet obsahu obdélníku a čtverce 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

rozpozná osově souměrný útvar osově souměrné útvary 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

určí osu souměrnosti modelováním, překládáním papíru osově souměrné útvary 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

nakreslí osově souměrný útvar ve čtvercové síti osově souměrné útvary 

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 neobvyklé slovní úlohy slovní úlohy 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

doplní číselné a obrázkové řady číselné a obrázkové řady 

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 

vypočítá magické čtverce magické čtverce 
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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 

orientuje se v rovině orientace v rovině 

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 

užívá souřadnice souřadnice 

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 

zakreslí mapy staveb z krychlí prostorová představivost 

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 

nakreslí schéma a postaví stavby z krychlí prostorová představivost 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

jednotky délky - vzdálenosti mezi evropskými městy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

slovní úlohy - možnosti řešení, tvorba vlastních úloh 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

netradiční slovní úlohy – Klokan, Matematická olympiáda, Logická olympiáda, rozvoj logického myšlení a prostorového vnímání  

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

tabulky, grafy a diagramy - práce ve skupinách, rozdělení rolí při řešení zadané práce 

    

Matematika 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník 

• --> Anglický jazyk - 5. ročník 

• --> Přírodověda - 5. ročník 
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• --> Vlastivěda - 5. ročník 

• --> Tělesná výchova - 5. ročník 

• --> Hudební výchova - 5. ročník 

• --> Praktické činnosti - 5. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 5. ročník 

• --> Informatika - 5. ročník 

• --> Matematická cvičení - 5. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru v 
desítkové soustavě 

zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

čte a zapisuje čísla větší než 1 000 000 zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose číselná osa 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (čísla mají nejvýše 
dvě číslice různé od nuly) 

pamětné a písemné výpočty do 1 000 000 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla pamětné a písemné výpočty do 1 000 000 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně odčítá dvě přirozená čísla pamětné a písemné výpočty do 1 000 000 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých 
případech 

pamětné a písemné výpočty do 1 000 000 
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně násobí až čtyřciferným činitelem písemné násobení čtyřciferným číslem 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně dělí dvojciferným dělitelem písemné dělení dvojciferným číslem 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností zaokrouhlování do 1 000 000 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

samostatně provádí kontroly výpočtů odhadování a kontrola výsledků v oboru přirozených 
čísel 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řeší a tvoří jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k 
jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými čísly 

slovní úlohy 

celá čísla 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

modeluje a určí část celku zlomky a výpočet jejich části 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

používá zápis ve formě zlomku zlomky a výpočet jejich části 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

vypočítá část zlomku z celku zlomky a výpočet jejich části 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

zapíše, přečte a zobrazí dané desetinné číslo řádu 
desetin a setin 

desetinná čísla 

zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich zápis 
desetinným číslem, desetina, setina 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na celky desetinná čísla 

zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich zápis 
desetinným číslem, desetina, setina 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin desetinná čísla 

zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich zápis 
desetinným číslem, desetina, setina 

násobí a dělí desetinné číslo deseti desetinná čísla 
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M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich zápis 
desetinným číslem, desetina, setina 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

užívá desetinné číslo v praktických situacích desetinná čísla 

zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich zápis 
desetinným číslem, desetina, setina 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel desetinná čísla 

zlomky se jmenovatelem 10 a 100 a jejich zápis 
desetinným číslem, desetina, setina 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

rozumí významu znaku „-" pro zápis celého záporného 
čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění 
(číselná osa, teploměr, model) 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vyhledá, sbírá a třídí data, doplňuje řady čísel a tabulky tabulky, grafy a diagramy 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

čte a sestavuje jednoduché tabulky a sloupcové 
diagramy 

proměnná – nezávisle, závisle 

grafy a soustavy souřadnic 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

sestavuje a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic proměnná – nezávisle, závisle 

grafy a soustavy souřadnic 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

narýsuje, popíše a znázorní úhel úhel 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

převádí jednotky obsahu m2, dm2, cm2, mm2 užití jednotek obsahu 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

seznámí se s dalšími jednotkami obsahu – km2, a, ha užití jednotek obsahu 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

vypočítá povrch krychle a kvádru povrch krychle a kvádru 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

řeší slovní úlohy na výpočet povrchu kvádru a krychle povrch krychle a kvádru 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary a určí osu souměrnosti 

osově souměrné útvary 
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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 

sestrojí osu úsečky pomocí pravítka a kružítka osa úsečky 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky 

praktické slovní úlohy 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

procvičuje učivo i s využitím digitálních technologií pamětné a písemné výpočty do 1 000 000 

písemné násobení čtyřciferným číslem 

písemné dělení dvojciferným číslem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

zápis čísla v desítkové soustavě - měření teploty ovzduší, záporná čísla 

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

užití jednotek obsahu – rozloha světadílů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

netradiční slovní úlohy – Klokan, Matematická olympiáda, Logická olympiáda, rozvoj logického myšlení a prostorového vnímání  

    

Matematika 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Výtvarná výchova - 6. ročník 

• --> Fyzika - 6. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> Hudební výchova - 6. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Český 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 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

násobí a dělí desetinná čísla deseti, stem, tisícem násobení desetinných čísel deseti, stem a tisícem 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

zobrazuje na číselné ose přirozená i desetinná čísla znázorňování přirozených a desetinných čísel na 
číselné ose 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

využívá pojmy dělitel, násobek dělitel 

násobek 

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 

znázorňuje body a přímky a rozhoduje o jejich vzájemné 
poloze 

črtání a rýsování bodů, přímek, úseček a kružnic 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary pozná a roztřídí úhly na ostré, pravé, tupé a přímé úhly, 
vrcholové úhly a vedlejší úhly 

porovnávání úhlů 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem odhadne a změří velikost daného úhlu velikost úhlu ve stupních a minutách 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

používá a převádí jednotky délky a obsahu jednotky délky a obsahu 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí kružnici s daným středem a poloměrem črtání a rýsování bodů, přímek, úseček a kružnic 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

načrtne a sestrojí obraz bodu a jednoduchého 
rovinného obrazce v osové souměrnosti 

osová souměrnost, osa souměrnosti 

konstrukce obrazu útvaru v osové souměrnosti 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

pozná a pojmenuje krychli, kvádr poznávání těles 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá povrch krychle a kvádru povrch krychle a kvádru 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a sestrojí sítě krychle a kvádru zobrazení krychle a kvádru a jejich sítí 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne a sestrojí krychli a kvádr zobrazení krychle a kvádru a jejich sítí 
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

užívá znalostí k převodům jednotek délky, hmotnosti a 
obsahu 

jednotky délky, hmotnosti a obsahu 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

užívá zápisy v desítkové soustavě zápis čísel v desítkové soustavě 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

využije v praxi znaky dělitelnosti znaky dělitelnosti deseti, pěti, dvěma, třemi, šesti, 
stem 

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 

měří délky, narýsuje úsečku dané délky střed úsečky 

črtání a rýsování bodů, přímek a úseček 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary pozná a popíše ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý, 
rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník 

třídění trojúhelníků dle vnitřních úhlů a velikosti stran 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem sčítá a odčítá úhly ve stupních a minutách sčítání a odčítání úhlů 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

odhaduje a počítá obvody mnohoúhelníků obvody a obsahy mnohoúhelníků 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne trojúhelník a čtyřúhelník, sestrojí obdélník a 
čtverec 

rýsování obdélníků a čtverců 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

vysvětlí pojmy vzor – obraz, samodružné body, osově 
souměrné body 

osová souměrnost, osa souměrnosti 

shodné útvary 

osově souměrné útvary 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

popíše a porovnává vlastnosti těles poznávání těles 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá objem krychle a kvádru objem krychle a kvádru 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla písemně i s 
využitím digitálních technologií 

sčítání a odčítání desetinných čísel 

násobení desetinných čísel 

dělení desetinných čísel 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

porovnává a zaokrouhluje na daný řád porovnávání a zaokrouhlování přirozených a 
desetinných čísel 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

rozliší prvočíslo a složené číslo prvočísla a složená čísla 
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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 

sestrojí střed úsečky pomocí kružítka střed úsečky 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary pozná a popíše čtverec a obdélník porovnávání čtyřúhelníků 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

odhaduje a počítá obsah obdélníku a čtverce obvody a obsahy mnohoúhelníků 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

rozhodne, zda je útvar osově souměrný osově souměrné útvary 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles převádí jednotky objemu převody jednotek objemu 

jednotky objemu odvozené od litru 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

využije znalosti k řešení úloh z praxe, využívá digitálních 
technologií 

násobení desetinných čísel deseti, stem a tisícem 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles jednotky délky, hmotnosti a obsahu 

sčítání a odčítání desetinných čísel 

násobení desetinných čísel 

dělení desetinných čísel 

objem krychle a kvádru 

povrch krychle a kvádru 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

rozloží přirozené číslo na součin prvočísel prvočísla a složená čísla 

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 

sestrojí osu úhlu úhel jako část roviny 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

určí obsahy obrazců ve čtvercové síti obvody a obsahy mnohoúhelníků 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

v jednoduchém případě doplní osu souměrnosti osová souměrnost, osa souměrnosti 

osově souměrné útvary 
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M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

určí největšího společného dělitele společní dělitelé, největší společný dělitel 

čísla soudělná a čísla nesoudělná 

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 

sestrojí úhel dané velikosti úhel jako část roviny 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

určí nejmenší společný násobek společné násobky, nejmenší společný násobek 

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 

vypočítá velikost 3.vnitřního úhlu trojúhelníku vnitřní úhly a jejich součet 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

řeší jednoduché slovní úlohy společní dělitelé, největší společný dělitel 

společné násobky, nejmenší společný násobek 

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 

sestrojí výšky trojúhelníku výšky trojúhelníku 

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 

sestrojí těžnice a těžiště trojúhelníku těžnice a těžiště trojúhelníku 

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 

sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou kružnice opsaná a vepsaná 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

způsoby a formy efektivní práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

problémové úlohy 

    

Matematika 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 8. ročník 

• --> Chemie - 9. ročník 

• --> Německý jazyk - 7. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 7. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Fyzika - 6. ročník 

• --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

• --> 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 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

zobrazí zlomek na číselné ose zobrazování zlomků na číselné ose 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

krátí a rozšiřuje zlomky krácení a rozšiřování zlomků 
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

porovnává zlomky porovnávání zlomků 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

převede zlomek na desetinné číslo a naopak zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

převede smíšené číslo na zlomek a naopak zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky, využívá zlomky k 
řešení úloh z praxe 

sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

rozliší kladné a záporné celé číslo kladné a záporné celé číslo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

zobrazí celé číslo na číselné ose znázorňování celých čísel 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

určí absolutní hodnotu absolutní hodnota celého čísla 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

určí opačné číslo absolutní hodnota celého čísla 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

porovná čísla podle velikosti porovnávání celých čísel 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla, užívá celá čísla v 
úlohách z praxe, využívá digitálních technologií 

sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

zobrazí racionální čísla na číselné ose zobrazování desetinných čísel a zlomků na číselné ose 
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

porovná racionální čísla podle velikosti porovnávání racionálních čísel 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

využívá absolutní hodnotu racionálního čísla absolutní hodnota racionálního čísla 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

sčítá, odčítá, násobí a dělí racionální čísla, užívá 
uvedené znalosti na úlohách z praxe 

sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vysvětlí pojem procento jako setina celku procento 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vysvětlí pojem promile jako tisícina celku promile 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vypočítá velikost části odpovídající danému počtu 
procent, užije předcházející znalosti při řešení úloh z 
praxe 

procentová část, základ, počet procent 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

určí celek z dané části odpovídající známému počtu 
procent, užije předcházející znalosti při řešení úloh z 
praxe 

procentová část, základ, počet procent 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vypočítá kolik procent z celku představuje daná část, 
užije předcházející znalosti při řešení úloh z praxe 

procentová část, základ, počet procent 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vyjádří část celku procentem, desetinným číslem, 
zlomkem 

procentová část, základ, počet procent 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

určí poměr dvou veličin převrácený poměr 

poměr 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

zkrátí a rozšíří poměr rozšiřování a krácení poměru 
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M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

zvětší či zmenší danou hodnotu v daném poměru rozšiřování a krácení poměru 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

rozdělí celek v poměru poměr 

postupný poměr 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

užije poměr k řešení úloh z praxe poměr 

postupný poměr 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

užije měřítko mapy při čtení z map a při konstrukci 
plánků 

měřítko plánu a mapy 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

řeší úlohy na jednoduché úrokování vklad, úvěr 

úroková míra 

úrok 

daň z úroku 

jednoduché úrokování 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

řeší úlohy, modeluje a matematizuje reálné situace, ve 
kterých uplatňuje osvojené početní operace s celými a 
racionálními čísly 

přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, trojčlenka 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

sestaví tabulku přímé a nepřímé úměrnosti přímá úměrnost 

nepřímá úměrnost 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

rozhodne, zda je daná závislost přímá resp. nepřímá 
úměrnost 

přímá úměrnost 

nepřímá úměrnost 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti pravoúhlá soustava souřadnic v rovině 

graf přímé úměrnosti 

graf nepřímé úměrnosti 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

řeší úlohy z praxe s využitím přímé a nepřímé 
úměrnosti, využívá trojčlenku 

přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků, 
popíše jejich vlastnosti a využívá je v konstrukčních 
úlohách 

rovnoběžníky 

lichoběžníky 
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M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vypočítá obsah trojúhelníku trojúhelníky 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku rovnoběžníky 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vypočítá obvod a obsah lichoběžníku lichoběžníky 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

využívá vlastnosti trojúhelníků a čtyřúhelníků při řešení 
konstrukčních úloh 

rovnoběžníky 

lichoběžníky 

trojúhelníky 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne a sestrojí rovnoběžníky rovnoběžníky 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary načrtne a sestrojí lichoběžníky lichoběžníky 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

odhadne, zda jsou dva předložené obrazce shodné shodnost geometrických útvarů 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

rozhodne o shodnosti obrazců shodnost geometrických útvarů 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

používá věty sss, sus, usu při rozhodování o shodnosti 
trojúhelníků 

shodnost trojúhelníků 

věta sss 

věta sus 

věta usu 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

sestrojí obraz daného obrazce ve středové souměrnosti středová souměrnost, střed souměrnosti 

konstrukce obrazu ve středové souměrnosti 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

rozhodne, zda je daný obrazec středově souměrný středově souměrné útvary 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

pozná hranol a určí jeho podstavy a plášť, odvodí 
vlastnosti hranolů 

hranoly 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu hranoly 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne síť hranolu hranoly 
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M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne hranol ve volném rovnoběžném promítání hranoly 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

aplikuje znalosti o hranolech v jednoduchých úlohách z 
praxe 

hranoly 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

způsoby a formy efektivní práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

problémové úlohy 

    

Matematika 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Německý jazyk - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 8. ročník 

• --> Informatika - 8. ročník 

• --> Tělesná výchova - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Chemie - 8. ročník 

• --> Fyzika - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 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 

• 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 

odhadne druhou mocninu druhá mocnina a určování druhých mocnin 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

vypočítá druhou mocninu pomocí tabulek i kalkulačky druhá mocnina a určování druhých mocnin 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

odhadne druhou odmocninu druhá odmocnina a určování druhých odmocnin 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

vypočítá druhou odmocninu pomocí tabulek i 
kalkulačky 

druhá odmocnina a určování druhých odmocnin 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

rozliší pojmy umocňování a odmocňování druhá mocnina a určování druhých mocnin 

druhá odmocnina a určování druhých odmocnin 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

vypočítá zpaměti druhou mocninu čísel 1 – 15 a 
odmocninu těchto mocnin 

druhá mocnina a určování druhých mocnin 

druhá odmocnina a určování druhých odmocnin 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

aplikuje pravidla pro umocňování a odmocňování druhá mocnina a určování druhých mocnin 

druhá odmocnina a určování druhých odmocnin 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

vypočítá hodnotu číselného výrazu s druhou mocninou 
a odmocninou 

druhá mocnina a určování druhých mocnin 

druhá odmocnina a určování druhých odmocnin 

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 

vypočítá hodnotu číselného výrazu a výrazu s 
proměnnými 

číselný výraz a jeho hodnota 

výraz s proměnnými 
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

zapíše situaci danou slovním vyjádřením pomocí výrazů výraz s proměnnými 

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 

používá pojem proměnná, výraz s proměnnou, člen 
mnohočlenu, jednočlen, mnohočlen, rovnost dvou 
výrazů 

výraz s proměnnými 

jednočleny, mnohočleny a jejich úpravy 

mnohočlen, člen mnohočlenu, koeficient mnohočlenu 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

zapíše mnohočleny v co nejstručnějším a přehledném 
tvaru 

jednočleny, mnohočleny a jejich úpravy 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

sčítá a odčítá mnohočleny sčítání a odčítání mnohočlenů 

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 

násobí mnohočleny násobení mnohočlenů 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

upravuje mnohočlen na součin vytknutím před závorku rozklad mnohočlenu na součin 

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 

aplikuje vzorce pro úpravu mnohočlenů vzorec pro druhé mocniny dvojčlenů 

vzorec pro rozdíl druhých mocnin jednočlenů 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

použije ekvivalentní úpravy rovnic ekvivalentní úpravy rovnic 

rovnice s jednou neznámou 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

vypočítá lineární rovnice s jednou neznámou, provádí 
zkoušku dosazením 

rovnice s jednou neznámou 
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M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

rozhodne, jestli má rovnice jedno řešení, nekonečně 
mnoho řešení, nebo nemá řešení 

počet řešení lineárních rovnic 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

řeší slovní úlohy a ověří je zkouškou řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic s jednou 
neznámou 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data vysvětlí základní statistické pojmy na konkrétních 
příkladech 

statistický soubor 

statistická jednotka 

znak a jeho hodnota 

četnost, relativní četnost 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data čte výsledky statistického šetření zaznamenané 
tabulkou 

statistické šetření 

statistický soubor 

statistická jednotka 

znak a jeho hodnota 

četnost, relativní četnost 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data provádí, zaznamená a vyhodnotí jednoduchá statistická 
šetření 

statistické šetření 

statistický soubor 

statistická jednotka 

znak a jeho hodnota 

četnost, relativní četnost 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data čte a sestrojí diagramy sloupkový diagram, kruhový diagram 

M-9-2-02 porovnává soubory dat vypočítá aritmetický průměr aritmetický průměr 

M-9-2-02 porovnává soubory dat stanoví četnost a relativní četnost četnost, relativní četnost 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

odhadne a vypočítá délku kružnice, obvod kruhu a 
obsah kruhu 

délka kružnice a obvod kruhu 

obsah kruhu 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

narýsuje osu úhlu, osu úsečky, soustředné kružnice množiny bodů dané vlastnosti v rovině 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

využívá množiny bodů dané vlastnosti při konstrukčních 
úlohách 

množiny bodů dané vlastnosti v rovině 

kružnice a přímka 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

146 

Matematika 8. ročník  

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

popíše vzájemnou polohu kružnice a přímky, resp. dvou 
kružnic 

dvě kružnice 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary rozliší pojmy kruh a kružnice kružnice a kruh 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary použije Thaletovu větu při konstrukci pravoúhlého 
trojúhelníku 

Thaletova věta 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí tečny z bodu ke kružnici Thaletova věta 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí trojúhelník s využitím výšky nebo těžnice konstrukce trojúhelníků 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary sestrojí rovnoběžník, resp. lichoběžník, s využitím výšky konstrukce čtyřúhelníků 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

pozná válec a určí jeho podstavy a plášť, odvodí 
vlastnosti válce 

válec 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles odhaduje a vypočítá objem a povrch válce povrch válce 

objem válce 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne a narýsuje síť válce válec a jeho síť 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

načrtne obraz rotačního válce v rovině válec 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

vysvětlí Pythagorovu větu Pythagorova věta 

užití Pythagorovy věty 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

vysvětlí pojmy odvěsna a přepona v pravoúhlém 
trojúhelníku 

Pythagorova věta 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

aplikuje Pythagorovu větu pro výpočet třetí strany 
pravoúhlého trojúhelníku 

Pythagorova věta 

užití Pythagorovy věty 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

řeší praktické úlohy s využitím Pythagorovy věty, 
využívá digitálních technologií 

Pythagorova věta 

užití Pythagorovy věty 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

způsoby a formy efektivní práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

problémové úlohy 

    

Matematika 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Výtvarná výchova - 9. ročník 

• --> Výchova k občanství - 9. ročník 

• --> Informatika - 9. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Zeměpis - 9. ročník 

• --> Fyzika - 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 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými dosazovací a sčítací metodou 

soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

využívá soustavu dvou rovnic se dvěma neznámými při 
řešení slovních úloh z praxe 

soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

rozhodne, zda závislost daná grafem nebo tabulkou je 
funkcí 

funkce daná grafem či tabulkou 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

určí definiční obor a obor hodnot funkce dané tabulkou 
či grafem 

definiční obor funkce, obor hodnot funkce 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

sestrojí grafy vybraných funkcí zadaných tabulkou nebo 
vzorcem, využívá digitálních technologií 

přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce 
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

určí podmínky, za kterých má daný výraz smysl lomený výraz, podmínky 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

krátí a rozšiřuje lomené výrazy krácení a rozšiřování lomených výrazů 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

pozná podobné obrazce a určí poměr podobnosti podobnost, poměr podobnosti 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

objeví a využije podobnost v jednoduchých úlohách z 
praxe 

věty o podobnosti trojúhelníků při užití podobnosti v 
úlohách 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

pozná, popíše jehlan, kužel a kouli jehlan, kužel, koule 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles aplikuje vzorce pro výpočet povrchu a objemu jehlanu, 
kužele a koule 

jehlan, kužel, koule 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles načrtne jehlan, kužel, kouli, sestrojí síť jehlanu jehlan, kužel, koule 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli 

rovnice s neznámou ve jmenovateli 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

řeší aplikační slovní úlohy s využitím osvojených znalostí 
o tělesech (jehlan, kužel, koule), vyhodnotí reálnost 
výsledku 

jehlan, kužel, koule 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

odhalí funkční vztah v textu úlohy, využívá znalost o 
funkcích k řešení praktických úloh 

funkce 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

popíše zavedení funkcí sinus, kosinus a tangens pomocí 
poměru stran v pravoúhlém trojúhelníku 

odvěsna přilehlá a odvěsna protilehlá k úhlu v 
pravoúhlém trojúhelníku, sinus, kosinus, tangens 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

vyhledá v tabulkách nebo určí na kalkulačce hodnoty 
funkce sinus, kosinus a tangens pro danou velikost 
ostrého úhlu a také obráceně 

hodnoty goniometrických funkcí v tabulkách a na 
kalkulačce 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

využívá goniometrické funkce při řešení pravoúhlého 
trojúhelníku 

výpočty v pravoúhlém trojúhelníku pomocí 
goniometrických funkcí 
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M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

objasní pojmy jistina, věřitel, dlužník, úroková míra, 
úrokovací doba 

jistina, úroková míra, úrokovací období 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

vypočítá úrok z dané jistiny za určité období při dané 
úrokové míře 

jednoduché a složené úrokování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

způsoby a formy efektivní práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

problémové úlohy 

     

5.5 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 

    Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informatika 

Charakteristika předmětu Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním 
principům digitálních technologií. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí informace 
i digitální technologie jsou. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho 
složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími. Zabývá se kódováním a modely popisujícími reálnou situaci, 
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Název předmětu Informatika 

praktickými činnostmi, projektovým tvořivým učením, učení se objevováním, spoluprací, řešením 
problémů, automatizací, programováním, optimalizací činností a v neposlední řadě reprezentací dat 
pomocí vhodných digitálních zařízení a jejich další prezentaci, publikování a sdílení. 

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

Vyučovací předmět informatika je vyučován ve 4. až 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně, v 
případě většího počtu žáku je třída dělena na skupiny. Žáci pracují individuálně nebo spolupracují ve 
skupinách. Výuka probíhá v odborných učebnách informatiky, některá témata se vyučují bez využití 
digitální techniky. Ve výuce jsou kromě tradičních metod využívány i metody projektového vyučování s 
důrazem na aktivní činnosti žáků, experimentování, řešení problémů, práci s chybou, ověřování řešení a 
diskusi. 

Integrace předmětů • Informatika 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- při zadávání úkolů klade důraz na to, aby žáci byli vedeni k zodpovědnosti za své vzdělávání 
- podněcuje k samostatnému objevování a tvořivosti 
- zdůrazňuje učení s efektivním využitím ICT v praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- motivuje žáky k tvořivému přístupu při řešení úkolů a projektů 
- vysvětluje, že v praktickém životě problémy mnohdy nemají jen jedno správné řešení 
- při hledání řešení podněcuje k diskusi, ověření a obhájení řešení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k užívání vhodných způsobů a technologií běžné i elektronické komunikace s pevnými pravidly 
etikety a netikety 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- motivuje žáky pro práci v týmu, rozdělení rolí, kolegiální radě, pomoci a respektu, hodnocení práce 
ostatních i sebehodnocení, taktu a asertivitě v komunikaci 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
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Název předmětu Informatika 

- uplatňuje výchovu žáků jako svobodných občanů, kteří mají svá práva a plní své povinnosti 
- seznamuje s legislativou a obecnými morálními zákony  
- podněcuje ke kritickému zhodnocení obsahu sdělení v různých zdrojích informací 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k pracovním návykům důležitým pro jejich další profesní růst, jako jsou dodržování 
bezpečnostních a hygienických opatření, pravidlům efektivního plánování, časových harmonogramů, dělby 
práce, stanovení kvality, termínů a jejich dodržování 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- seznamuje s vhodnými digitálními zařízeními, službami, aplikacemi, informacemi a daty, jejich bezpečném 
užívání, zapojení do života studijního i budoucího pracovního 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Informatika 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Anglický jazyk - 4. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 4. ročník 

• --> Psaní na klávesnici - 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 
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I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje, a vysvětlí, k čemu slouží 

zapnutí, vypnutí a ovládání digitálního zařízení a 
periferií 

běžně užívaná digitální zařízení 

ovladače 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením 

bezpečnostní a hygienické aspekty práce s digitálními 
zařízení 

ergonomie sezení u počítače 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

pro svou práci používá doporučené aplikace, nástroje, 
prostředí 

prostředí OS a jeho nastavení 

hlavní panel, tlačítko Start, okno, vyhledávání, ikona 

aplikace, multitasking 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

používá a chrání bezpečné heslo k přihlášení ke svému 
účtu 

síťové prostředí OS 

účet ve školní LAN 

účet ve školním informačním systému 

prostředí systému, komunikace, domácí úkoly 

účet ve školním komunikačním systému 

elektronická komunikace, online výuka 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

vytváří a orientuje se ve stromové struktuře složek složky a soubory, stromová struktura složek 

ukládání, přejmenování, mazání souborů 

kopírování, přesun, schránka počítače 

úložiště ve školní síti 

typy souborů, přípony 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

předá informaci zakódovanou pomocí obrázku, textu či 
čísel 

kód 

piktogramy, emodži, tvary, vlajky, značky 

komunikace kódem 

přenos informace na dálku, ochrana informace 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text kódování versus šifrování 

známé šifry 

zakódování/dekódování textu 

zašifrování/dešifrování textu 

šifrování elektronické komunikace 
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I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

vytváří a edituje digitální obrázek pojmy rastrová a vektorová grafika 

tvorba rastrové grafiky 

aplikace pro tvorbu a úpravu obrázku 

nástroje aplikace 

barevná paleta, míchání barev 

schránka počítače, kopírování z internetu 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

uloží svoji práci do souboru uložení, otevření, „uložení jako“ souboru 

vyhledání souboru v úložišti 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

vytvoří a edituje digitální text nástroje aplikace 

aplikace pro tvorbu a úpravu textu 

psaní na klávesnici, české znaky, „mrtvé“ a funkční 
klávesy, psaní všemi deseti prsty 

písmo, odstavec, schránka 

základní typografická pravidla 

kontrola pravopisu a gramatiky 

tvorba jednoduchého dokumentu 

vkládání obrázků a tvarů, kopírování z internetu 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla bezpečnosti při užívání internetu webový prohlížeč, webová stránka 

vyhledávání, nástroje vyhledávače 

bezpečnost na internetu, netiketa 

možnosti elektronické komunikace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

diskuse, projektové vyučování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

kódování, šifrování, digitální obrázek a text 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse, elektronická komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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počítačová grafika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

přehled digitálních zařízení, kódování, šifrování 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

digitální text, elektronická komunikace 

    

Informatika 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Český jazyk - 5. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 5. ročník 

• --> Psaní na klávesnici - 5. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

pro svou práci používá doporučené aplikace, nástroje, 
prostředí 

operační systémy, aplikace, multitasking 

počítačová síť, sdílení úložiště a dat 

účet ve školní LAN, informačním systému, 
komunikačním systému 

elektronická komunikace, online výuka, chat, 
videohovor, testy, kvízy, formuláře 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

vytváří a edituje digitální text a obrázek tvorba rastrové grafiky 

komplexní využití grafického editoru 

tvorba textového dokumentu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

155 

Informatika 5. ročník  

základní využití textového editoru, vkládání obrázků, 
nápisů, tabulek 

práce se složkami a soubory 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

nalezne ve svém okolí systém, určí jeho prvky a 
souvislosti mezi nimi 

skupiny objektů a vztahy mezi nimi, vzájemné 
působení 

model, schéma, diagram 

škola jako systém, organizační struktura školy, role 

příklady systémů (příroda, semafory, turistické 
značení, navigace, …) 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

pomocí obrázkových modelů znázorní jevy a řeší zadané 
problémy 

model jako zjednodušení skutečnosti 

obrázkové modely (myšlenkové mapy), schémata 
(koloběh vody, sluneční soustava, stromová struktura 
složek, dopravní křižovatka) 

zadání a řešení na modelu, hledání cesty 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty graf, diagram 

tvorba jednoduché struktury a vazeb (rodokmen) 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

vytvoří tabulku, umístí do ní data a doplní prvky data, druhy dat, strukturovaná data 

práce s textem, obrázkem, grafem a tabulkou 

víceúrovňové seznamy 

struktura a prvky tabulky 

zápis dat do tabulky 

kontrola, integrita, řazení, zpětná vizualizace v grafu 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů pomocí symbolických zápisů popíše postup model, diagram, algoritmus 

prvky algoritmu, příkazy, podmínky, cykly 

pracovní postup 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

navrhuje jednotlivé kroky při řešení problému řešení problému, práce s chybou, ověření řešení 

návrh nejvýhodnějšího řešení – rychlost vs. efektivita, 
kvantita vs. kvalita 

vzorové neúplné algoritmy 

programování, programovací jazyk 
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I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program 

textové a blokové programování 

prostředí aplikace pro blokově orientované 
programování 

příkazy, druhy příkazů, spojování 

uložení programu 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

rozpozná opakující se vzory a používá cykly nahrazení opakování v algoritmu a blokovém 
programování cyklem (smyčkou) 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

při běhu programu ověří jeho správnost, pracuje s 
chybou 

řešení problému, práce s chybou, ověření řešení 

vzorové neúplné algoritmy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

digitální text a obrázek, grafy, programování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

počítačová síť, systémy, grafy, programování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

systémy, grafy, programování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

systémy, programování, projektové vyučování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse, elektronická komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

digitální text, elektronická komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

projektové vyučování 

    

Informatika 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 6. ročník 

• --> Český jazyk - 8. ročník 
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• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> Hudební výchova - 6. ročník 

• --> Anglický jazyk - 9. ročník 

• --> Anglický jazyk - 8. ročník 

• --> 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 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

pro svou práci používá doporučené aplikace, nástroje, 
prostředí 

operační systémy, aplikace, multitasking 

počítačová síť, sdílení úložiště a dat 

účet ve školní LAN, informačním systému, 
komunikačním systému 

elektronická komunikace, online výuka, chat, 
videohovor, testy, kvízy, formuláře 

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

poradí si s chybou operačního systému a aplikací operační systémy, aplikace 

multitasking, správce úloh, sledování systému 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

vytvoří a edituje digitální text komplexní využití textového editoru, formát písma, 
odstavce a stylů 

strukturovaná data – číslované a nečíslované 
seznamy, víceúrovňové seznamy, tabulky 

vkládání obrázků, nápisů, tabulek, objektů 

stránkování dokumentu, typografická pravidla 

práce se složkami a soubory 
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I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

vytvoří a edituje digitální multimediální obsah práce se složkami a soubory 

aplikace pro tvorbu a úpravu multimediální 
prezentace 

nástroje aplikace 

základní audiovizuální pravidla, text, grafika, audio, 
video, multimédia 

tvorba digitální prezentace, rozvržení snímků a jejich 
prvků 

přechody, animace 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

analyzuje a diskutuje o zakódovaných informacích ve 
svém okolí 

různé možnosti kódování čísel, znaků, barev, obrázků, 
zvuků a jejich vlastnosti 

standardizované kódy 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

kódem zjednoduší text a obrázek pomocí znakové sady 
a základních geometrických tvarů 

různé možnosti kódování čísel, znaků, barev, obrázků, 
zvuků a jejich vlastnosti 

standardizované kódy 

kódování versus šifrování 

zakódování/dekódování textu 

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 školy, role uživatelů, jejich činnosti a s tím 
související práva 

systém a jeho prvky 

účel informačních systémů a jejich role ve společnosti 

škola jako systém, organizační struktura školy 

role, činnosti, oprávnění a ochrana dat a uživatelů 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

porovná různé metody zabezpečení účtů účet ve školní LAN, informačním systému, 
komunikačním systému 

zabezpečení digitálních zařízení a dat, aktualizace, 
antivir, firewall, hesla 

dvoufaktorová autentizace, šifrování dat 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

rozumí, vysvětlí a znázorní cestu a zabezpečení 
elektronické komunikace 

elektronická komunikace, online výuka, chat, 
videohovor, testy, kvízy, formuláře 

digitální stopa, cookies, metadata, sledování 
komunikace, trvalost dat 

sociální sítě, hrozby 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

multimédia, kódování, bezpečnost 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

práce s chybou, kódování, zabezpečení účtu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

digitální text, multimédia 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

projektové vyučování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

elektronická komunikace, diskuse 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

digitální text, kódování, zabezpečení účtu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

digitální text 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

digitální text, vyhledávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

digitální text 

    

Informatika 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

• --> Hudební výchova - 7. ročník 

• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

160 

Informatika 7. ročník  

• 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 

vysvětlí kroky algoritmu a určí problém, který je jím 
řešen 

model, diagram, algoritmus 

prvky algoritmu, příkazy, podmínky, cykly 

zápis pracovního postupu 

vzorové úplné i neúplné algoritmy 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

ověří algoritmus krokováním a změnou vstupů a 
navrhne řešení problému 

dekompozice úlohy, problému 

ověření algoritmu, programu (například změnou 
vstupů, kontrolou výstupů, opakovaným spuštěním) 

nalezení chyby (například krokováním) 

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 

vybere z více možností algoritmus vhodný pro vyřešení 
problému a navrhne jeho úpravy pro obdobný problém 

tvorba algoritmu, výběr nejvhodnějšího, diskuse 

návrh nejvýhodnějšího řešení – rychlost vs. efektivita, 
kvantita vs. kvalita 

modifikace postupů 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program a dbá na jeho čitelnost a přehlednost 

dekompozice úlohy, problému 

textové a blokové programování 

prostředí aplikace pro blokově orientované 
programování 

příkazy, druhy příkazů, spojování aplikace pro tvorbu a 
úpravu blokového programu 

souřadnicový systém 

interakce, klávesnice a myš 

parametry a proměnné 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 

rozpozná opakující se vzory, používá cykly, podmínky, 
funkce a vlastní bloky 

opakování (cykly/smyčky) v algoritmu a blokovém 
programování 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

161 

Informatika 7. ročník  

možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

kombinace bloků, funkce (vlastní bloky) 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

při běhu programu ověří jeho správnost, pracuje s 
chybou 

řešení problému, práce s chybou, ověření řešení 

vzorové úplné i neúplné blokové programy 

nalezení chyby krokováním a změnou vstupů 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

analyzuje a vysvětlí pojmy programové a technické 
vybavení, vnitřní a vnější zařízení, vstupní a výstupní 
zařízení 

stolní a mobilní digitální zařízení 

vnitřní a vnější hardware, vstupní a výstupní hardware 

ekologický přístup, repasování, likvidace 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

vyhledá běžnou konfiguraci digitálního zařízení a 
stanoví obvyklou cenu 

hardware a software 

orientace na trhu, aktuální nabídka a ceny pro 
koncového uživatele 

druhy licencí software, autorský zákon 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

orientuje se v jednotkách informací data, soubory, přenos dat 

jednotky informací, převody, standard IEC, konektivita 

číselné soustavy – desítková, dvojková, šestnáctková 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

vytvoří a vysvětlí myšlenkovou mapu prvků vnitřní a 
vnější počítačové sítě a jejího zabezpečení 

hardware, software, operační systémy 

počítačové sítě, server-klient, aktivní a pasivní síťové 
prvky 

zabezpečení sítě a konektivity 

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 

ve známých modelech jevů, situací či činností najde 
odpovědi na otázky a řešení problémů 

standardizovaná schémata a modely 

grafy, mapy, myšlenkové mapy, postupy 

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji 

pomocí známých typů grafů řeší problémy jedné i více 
souběžných činností 

ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu 

orientované grafy, automaty 

model ze sítě, z drátového modelu, 3D model, 
schéma, graf 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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digitální zařízení, programování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

programování, algoritmy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse, skupinová práce, modelování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

programování, diskuse, skupinová práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

programování, modelování 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

projektové vyučování, skupinová práce 

    

Informatika 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Hudební výchova - 8. ročník 

• --> Matematika - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 8. ročník 

• --> 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 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

získá z dat informace a interpretuje data ve formě 
tabulky a grafu 

práce se sešitem, listem a buňkou 

formát buněk 

vytvoření jednoduché tabulky 
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základní vzorce 

základní typy grafů 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

vyřeší problém tím, že sestaví a naprogramuje robota robotická stavebnice, díly 

vstupní zařízení robota – senzory, dotyk, ultrazvuk, 
optika, gyroskop 

výstupní zařízení robota – motory, displej, zvuk 

aplikace na programování robotické stavebnice 

optimalizace programu, analýza a odstranění chyb 
pomocí testování, odladění a krokování 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

vytvoří 2D grafický návrh rastr vs. vektor 

koncepce a ovládání aplikace 

vkládání a editace geometrických a textových objektů 

uložení a export vektorového obrázku 

kombinace vektorové a bitmapové grafiky 

využití grafických dat pro výstup na programovatelný 
stroj (laserová gravírka, CNC fréza, vyřezávací plotter 
apod.) 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

navrhne a vytvoří 3D model základy 3D modelování 

využití grafických dat pro výstup na programovatelný 
stroj (3D tiskárna, CNC fréza apod.) 

využití internetových návodů a tutoriálů k rozšiřování 
dovedností při práci s grafickými editory 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

tabulky, grafy, robotika, grafika, modelování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

tabulky a grafy, robotika, modelování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

robotika, stavebnice, 2D a 3D grafika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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skupinová práce, diskuse 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

robotické stavebnice, modelování 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

projektové vyučování, skupinová práce 

    

Informatika 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 9. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> 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 

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 

navrhne tabulku pro záznam dat včetně jejích prvků a 
pravidel uspořádání 

práce s textem, obrázkem, grafem a tabulkou, 
formulace požadavků 

struktura tabulky, typy dat, práce se záznamy, pravidla 
a omezení 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

odpoví na otázky na základě dat z více tabulek a grafů práce s textem, obrázkem, grafem a tabulkou 

velké soubory dat 

vzorce, práce s řetězci 

řazení, filtrování, vizualizace 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 kontrola správnosti a použitelnosti struktury, 
nastavených pravidel 
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vizualizace dat 

odhad závislostí 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

získá z dat informace a interpretuje data ve formě 
tabulky 

práce s buňkami, adresování buněk 

formát buněk 

vytvoření jednoduché tabulky 

formát tabulky 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

rozklíčuje problém v tabulce na jednotlivé kroky, vyřeší 
ho a obhájí řešení 

vzorce 

grafy 

funkce 

propojení listů 

řazení a filtry 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s 
ohledem na jejich další zpracování či přenos 

on-line tabulkový kalkulátor v Office 365 

formát tisku 

publikování do PDF 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

ve skupině vytvoří originální závěrečný projekt, 
prezentuje jej ostatním a v diskuzi jej obhájí 

protokol (word) 

autorský zákon 

praxe (téma) 

výstup (video) 

závěrečný skupinový projekt s výběrem tématu 
- programování / robotika 
- 2D / 3D modelování + tisk 
- multimédia (video + audio) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

multimédia 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

diskuse, projektové vyučování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

projektové vyučování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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data, multimédia, projekt 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

projektové vyučování, závěrečná multimediální práce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

multimédia, vyhledávání zdrojů 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

multimédia, vyhledávání zdrojů 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

závěrečná multimediální práce s protokolem 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

závěrečná multimediální práce s protokolem 

     

5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vyučuje se jako samostatný 
předmět v 1., 2. a 3. ročníku. 
Předmět prvouka seznamuje žáky s okolním světem. Žáci si vytváří prvotní ucelený obraz světa, seznamují 
se se svým nejbližším okolím a získávají základní poznatky o přírodě a společnosti. Potřebné vědomosti a 
dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role a řeší 
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modelové situace. V učivu uspořádaném podle ročních dob se seznamují se změnami v přírodě v průběhu 
roku, sledují souvislosti mezi ročními obdobími a činností lidí, všímají si vlivu přírodních změn na běžný 
život člověka, poznávají rostliny a zvířata. Dále se prvouka zabývá mezilidskými vztahy a životem ve 
společnosti. Při každodenním kontaktu se děti učí vycházet se spolužáky a s ostatními dospělými. 
Komunikují mezi sebou, osvojují si pravidla slušného chování, seznamují se se základními právy a 
povinnostmi. Učí se základní časové orientaci (roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, časové rozdělení 
dne). Součástí prvouky je i základní poučení o zdraví a nemocech, o první pomoci a o bezpečném chování v 
různých životních situacích včetně ochrany člověka za mimořádných událostí. Při praktickém poznávání 
místních a regionálních skutečností je kladen důraz také na dopravní výchovu, bezpečnost v silničním 
provozu a na ochranu životního prostředí. Žáci se také seznamují se základy finanční gramotnosti. 
Výuka prvouky je rozčleněna do témat, která jsou žákům nejznámější a nejbližší (Moje rodina, Naše obec, 
Příroda) a která žáka významně ovlivňují (Jsem školák, Práce a volný čas, Člověk a zdraví, Dopravní 
výchova, Lidé a čas, Krajina kolem nás).  
Osvojování učiva prvouky je založeno na různých činnostech a hrách podporujících tvořivé poznávání, 
osvojování si potřebných návyků, dovedností a utváření vztahu k okolnímu světu.  
Výuka je realizována ve vyučovacích hodinách, na vycházkách, exkurzích. Uplatňuje se zde frontální, 
skupinová i individuální forma výuky.  

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

1. ročník 1 hodina týdně 
2. ročník 2 hodiny týdně 
3. ročník 2 hodiny a 1 hodina disponibilní týdně 
Výuka předmětu prvouka je posílena o celkem jednu vyučovací disponibilní hodinu ve 3. ročníku k 
dostatečnému osvojení a procvičení učiva. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel:  
- vede žáky k aktivnímu hledání a třídění poznatků o okolním světě 
- volí vhodné zadání k práci s učebnicemi, encyklopediemi 
- vytváří příležitosti k tomu, aby využívali naučené vědomosti v praktickém životě 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- umožňuje žákům sebevědomé a samostatné vystupování a jednání vedoucí k efektivní, bezproblémové, 
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Název předmětu Prvouka 

bezkonfliktní a bezpečné komunikaci  
- vede žáky ke schopnosti pojmenovávat pozorované skutečnosti ve vlastních projevech 
- vyžaduje, aby žáci rozvíjeli slovní zásobu v probíraných tématech 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- umožňuje žákům pracovat ve skupině 
- vede žáky k vyjádření jejich názorů, ke vzájemnému respektu při společné práci 
- navozuje vhodné situace k chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování  

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vyžaduje od žáků spoluvytváření a dodržování pravidel chování 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- seznamuje žáky s dodržováním bezpečnostních a hygienických pravidel při práci  
- klade důraz na udržování pořádku na pracovním místě 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- žákovi umožní vyhledávání informací na internetu  
- stanoví pravidla pro bezpečnou komunikaci prostřednictvím elektronických médií  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- zadává úkoly k řešení, které nabízejí více postupů 
- respektuje žákovo samostatné rozhodování při řešení problémových situací 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Prvouka 1. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník 

• --> Český jazyk - 1. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 1. ročník 
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• --> Hudební výchova - 1. ročník 

• --> Praktické činnosti - 1. ročník 

• --> Tělesná výchova - 1. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

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 

orientuje se v budově školy a vysvětlí funkci vybraných 
místností školy 

ve škole 

ve třídě 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

vysvětlí rozdíl mezi chováním o přestávce a při 
vyučování 

ve škole 

ve třídě 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

pojmenuje místo svého bydliště cesta do školy 

kde bydlím 

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 

seznamuje se s pravidly třídy, jejich významem a řídí se 
jimi 

pravidla třídy 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

pojmenuje nejbližší rodinné příslušníky rodina 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

pojmenuje některé profese, které jsou potřebné pro 
chod školy 

povolání 
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ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

seznamuje se s různými povoláními povolání 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

uspořádá události podle vztahu dříve, později roční období 

měsíce 

dny v týdnu 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

seřadí jednotlivé části dne, přiřazuje k nim celou hodinu 
a typické činnosti 

měříme čas 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

vyjmenuje dny v týdnu dny v týdnu 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

nazve roční období roční období 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pozoruje a popisuje viditelné změny v přírodě příroda na podzim, v zimě, na jaře, v létě 

počasí 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pojmenuje části stromu, rozpozná na základě určujících 
znaků běžně se vyskytující stromy a přiřadí k nim list a 
plod 

podzimní plody 

na zahradě 

na poli 

v lese 

u rybníka 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pojmenuje vybrané druhy ovoce a zeleniny podzimní plody 

na zahradě 

na poli 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pojmenuje jarní rostliny, popíše jejich stavbu jarní rostliny 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozpozná vybrané druhy volně žijících živočichů na zahradě 

na poli 

v lese 

u rybníka 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vyjmenuje potřeby domácího zvířátka, popíše péči o 
zvířátko 

domácí mazlíčci 

domácí zvířata 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozpozná a pojmenuje rodiny domácích a volně žijících 
zvířat 

domácí mazlíčci 

domácí zvířata 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

na příkladu popíše, jak se domácí zvířata chovají a co 
lidem dávají 

domácí mazlíčci 

domácí zvířata 

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 

určí materiál, z něhož jsou vyrobeny předměty denní 
potřeby 

co lidé vytvořili 

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 

vysvětlí význam třídění odpadů třídíme odpad 

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 části lidského těla péče o 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 

dodržuje základní hygienické návyky péče o tělo 

zdravá strava 

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 

určí možná nebezpečí při modelové situaci činností ve 
volném čase 

nemoc a úraz 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

vysvětlí rozdíl mezi nemocí a úrazem nemoc a úraz 
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účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

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 

popíše a předvede správné chování chodce na 
chodníku, při přecházení silnice 

chodec v silničním provozu 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

dokáže rozeznat situace, v nichž je nutné požádat o 
pomoc dospělé 

prevence úrazů, bezpečné chování 

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 

v modelové situaci zvládne odmítnout komunikaci, 
která mu je nepříjemná 

prevence úrazů, bezpečné chování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení vnímání a soustředěnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

čas na učení, čas na hru 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

uvědomění si hodnoty rodiny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

utváření kladných vztahů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

spolupráce, vzájemná pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

organizování skupinové práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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primární prevence škodlivých způsobů chování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

v rámci třídního kolektivu výchova k samostatnosti, ke smyslu pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

třídíme odpad, způsoby hospodaření s odpady 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

komunikace a kooperace mezi žáky, výchova k toleranci a respektování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

poznání krásy v odlišnosti, vzájemné obohacení (např. v oblasti kultury – knihy, filmy, hudba) 

    

Prvouka 2. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 2. ročník 

• --> Matematika - 2. ročník 

• --> Český jazyk - 2. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 2. ročník 

• --> Hudební výchova - 2. ročník 

• --> Praktické činnosti - 2. ročník 

• --> Tělesná výchova - 2. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

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 

vysvětlí slovo domov můj domov 
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

uvede zpaměti adresu svého bydliště můj domov 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

identifikuje rozdíl mezi městem a vesnicí můj domov 

má vlast 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

označí hlavní město ČR a vyjmenuje 3 hlavní symboly 
státu 

má vlast 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

orientuje se v okolí školy cesta do školy 

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 

vybaví si pravidla třídy a jejich význam pro fungování 
kolektivu 

jsem školák, pravidla třídy 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině moje 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 

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků 
a jiných lidí 

každý jsme jiný 

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 

vyjmenuje základní svátky v roce zvyky a tradice 
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ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

popíše vlastními slovy povolání rodičů a další známá 
povolání 

povolání 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

seznámí spolužáky se svými zájmy a povinnosti v rodině zájmy a povinnosti 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

pojmenuje měsíce v roce, objasní pojmy hodina, den, 
týden, měsíc, rok 

roční období 

měsíce v roce 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

zaznamená na hodinách čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou 
hodinu 

měříme čas 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

vysvětlí a seřadí pojmy včera, dnes, zítra dny v týdnu 

kalendář 

minulost, přítomnost, budoucnost 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

uvede své datum narození kalendář 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

dokáže krátce popsat roční období a zařadit do nich 
měsíce 

příroda na podzim, v zimě, na jaře, v létě 

počasí 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

k jednotlivým ročním obdobím přiřadí typické počasí příroda na podzim, v zimě, na jaře, v létě 

počasí 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pojmenuje části rostlin listnaté a jehličnaté stromy 

keře a lesní plody 

jarní květiny 

pokojové rostliny 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozezná základní druhy ovoce a zeleniny keře a lesní plody 

na zahradě 

na poli a louce 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vybere nejznámější rostliny a živočichy ve svém okolí na zahradě 

u vody 

v lese 

na poli a louce 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vyjmenuje některé okrasné a užitkové rostliny, volně 
žijící živočichy, hospodářská i domácí zvířata 

houby 

včely 

hospodářská zvířata 

domácí mazlíčci 

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 části lidského těla a smysly části těla, smysly 

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 

pojmenuje základní orgány v lidském těle (mozek, plíce, 
srdce) a vysvětlí, k čemu slouží 

části těla, smysly 

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 funkci kostry v lidském těle části těla, smysly 

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 zdravotně preventivní 
návyky 

části těla, smysly 

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 

definuje možná nebezpečí při modelové situaci trávení 
volného času 

správná životospráva 

chodec v silničním provozu 

doprava 

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 

objasní rozdíl mezi nemocí a úrazem u lékaře 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

seznamuje se se zásadami zdravé výživy správná životospráva 
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účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

rozpozná základní dopravní značky a rozšiřuje si znalost 
dalších dopravních značek 

doprava 

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 

zná základní dopravní prostředky doprava 

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 

vyjmenuje důležitá telefonní čísla tísňových linek chování za mimořádných situací 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení vnímání a soustředěnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

čas na učení, čas na hru 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

uvědomění si hodnoty rodiny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

utváření kladných vztahů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

cvičení komunikačních dovedností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

spolupráce, vzájemná pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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organizování skupinové práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

primární prevence škodlivých způsobů chování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

v rámci třídního kolektivu výchova k samostatnosti, ke smyslu pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším a znevýhodněným 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

význam lesa, zahrad, rybníků 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

třídíme odpad, způsoby hospodaření s odpady 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

lidské sídlo a jeho ochrana 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

poznání principů fungování přírody jako celku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

výchova k toleranci a pochopení, respektování různého etnického původu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

komunikace a kooperace mezi žáky, výchova k toleranci a respektování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

poznání krásy v odlišnosti, vzájemné obohacení (např. v oblasti kultury – knihy, filmy, hudba) 

    

Prvouka 3. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník 

• --> Český jazyk - 3. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 3. ročník 

• --> Hudební výchova - 3. ročník 

• --> Praktické činnosti - 3. ročník 
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• --> Anglický jazyk - 3. ročník 

• --> Tělesná výchova - 3. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

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 

orientuje se ve škole i v blízkém okolí naše obec - název, části, ulice 

domov, orientace v místě bydliště 

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 základní dopravní značky v okolí bydliště a školy, 
pojmenuje dopravní prostředky 

MHD, dopravní prostředky 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

určí polohu svého města v příslušném kraji typy krajiny, turistická mapa 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

vysvětlí pojmy stát a státní symboly, kraj, rozdíl město x 
vesnice 

státní symboly 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

označí hlavní světové strany a seznámí se s buzolou 
nebo kompasem 

poloha, světové strany, kompas 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

určí základní typy krajin krajina kolem nás - místní a okolní 

typy krajiny, turistická mapa 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

vysvětlí barvy na mapě poloha, světové strany, kompas 

typy krajiny, turistická mapa 
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ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině 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 

projevuje toleranci k odlišnostem jiných národností multikulturní výchova 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

popíše různá povolání a pracovní činnosti povolání 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

seznámí se s hospodařením s penězi základy finanční gramotnosti 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

určí, kolik je hodin čas 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

rozliší analogové a digitální hodiny čas 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

zná jednotky času čas 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

orientuje se v kalendáři čas 

minulost, přítomnost, budoucnost 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

rozliší děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti minulost, přítomnost, budoucnost 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

seznámí se s kulturními a historickými památkami 
města a jeho významnými rodáky 

kulturní a historické památky města 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, rodině a 
činnostech člověka 

soužití mezi lidmi, vlastnosti člověka 
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soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

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 

popíše lidové zvyky a tradice lidové zvyky a tradice 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vysvětlí význam vzduchu a vody vzduch 

voda 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí základní horniny a nerosty, vyjmenuje základní 
typy půd 

horniny, nerosty, půda 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

popíše stavbu těla rostlin, hub a živočichů živočichové - rozmanitost, stavba těla, znaky života, 
ochrana 

rostliny - rozmanitost, stavba těla, znaky života, 
ochrana 

houby - rozmanitost, stavba těla, znaky života 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozliší zástupce rostlinné a živočišné říše podle 
analogických znaků 

živočichové - rozmanitost, stavba těla, znaky života, 
ochrana 

rostliny - rozmanitost, stavba těla, znaky života, 
ochrana 

houby - rozmanitost, stavba těla, znaky života 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vyhledá rozdíly mezi dřevinami, bylinami a houbami živočichové - rozmanitost, stavba těla, znaky života, 
ochrana 

rostliny - rozmanitost, stavba těla, znaky života, 
ochrana 

houby - rozmanitost, stavba těla, znaky života 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

roztřídí živočichy na savce, plazy, ryby, obojživelníky a 
hmyz 

živočichové - rozmanitost, stavba těla, znaky života, 
ochrana 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

seznámí se s významem chráněných území, 
zoologických a botanických zahrad 

ochrana přírody a životního prostředí 

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 

určí základní vlastnosti předmětů (skupenství a teplotu) zkoumá věci a jevy - látky a jejich vlastnosti, měření, 
fyzikální veličiny, jednotky a měřidla 

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 

provede elementární pokusy a měření, určí základní 
jednotky a učí se používat jednoduché měřící přístroje 

zkoumá věci a jevy - látky a jejich vlastnosti, měření, 
fyzikální veličiny, jednotky a měřidla 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

vyjmenuje části lidského těla a popíše nejdůležitější 
vnitřní a smyslové orgány 

člověk - lidské tělo, kůže, kostra, vnitřní orgány, 
smysly, znaky 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 

orientuje se v etapách průběhu lidského života člověk - lidské tělo, kůže, kostra, vnitřní orgány, 
smysly, znaky 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 

shrne zásady zdravé výživy a popíše zdravý životní styl 
včetně vhodného denního režimu 

zdravý životní styl 

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 

aplikuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu 

dopravní výchova 

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 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a ostatních volný čas 
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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 

vyjádří vlastními slovy, jak vhodně trávit volný čas volný čas 

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 

vyjádří své pocity v modelových konfliktních situacích, 
vyjádří se k návrhům různých řešení 

krizové situace 

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 

rozliší neškodné návrhy vrstevníků a návrhy, které 
můžou způsobit problémy 

krizové situace 

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 

zná důležitá telefonní čísla a ovládá způsob komunikace 
s operátorem tísňové linky (112,150,155,158) 

důležitá telefonní čísla 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

vybaví si, kde se nacházejí značky pro únikovou cestu v 
případě ohrožení 

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená, 
postup v případě ohrožení (varovný signál a evakuace) 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

nacvičí si chování za mimořádných událostí mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená, 
postup v případě ohrožení (varovný signál a evakuace) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení vnímání a soustředěnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

čas na učení, čas na hru 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

uvědomění si hodnoty rodiny 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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utváření kladných vztahů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

cvičení komunikačních dovedností 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

spolupráce, vzájemná pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

organizování skupinové práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

primární prevence škodlivých způsobů chování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

v rámci třídního kolektivu výchova k samostatnosti, ke smyslu pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším a znevýhodněným 

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

pochopení významu řádu a pravidel ve společnosti  

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

tradice a zvyky evropských zemí, rozdílnost od našich Vánoc 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

sousední státy ČR 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

význam lesa, zahrad, rybníků 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

třídíme odpad, způsoby hospodaření s odpady 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

lidské sídlo a jeho ochrana 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

uvědomování si manipulativních záměrů reklamy v souvislosti se zdravou stravou  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

vhodný denní režim školáka, smysluplné využití volného času 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

možnost různých řešení problémů, originalita, tvořivost v mezilidských vztazích 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

základní povědomí o politickém uspořádání obcí, měst a státu, politické strany, volby, demokracie 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jiné kultury, cizí země, způsob života, zvyky, tradice, rozdíly v minulosti a přítomnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

působení reklamy a vliv médií na žáka 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

poznání principů fungování přírody jako celku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

výchova k toleranci a pochopení, respektování různého etnického původu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

komunikace a kooperace mezi žáky, výchova k toleranci a respektování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

poznání krásy v odlišnosti, vzájemné obohacení (např. v oblasti kultury – knihy, filmy, hudba) 

     

5.7 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1.5 2 0 0 0 0 3.5 

    Povinný Povinný        
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Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět přírodověda upevňuje a rozšiřuje vědomosti a dovednosti z přírodovědné oblasti. Vede 
žáky ke zdravotní prevenci a k zvládnutí základů první pomoci, k bezpečnému chování v různých životních 
situacích, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí a k jeho ochraně. Přírodověda ve 4. ročníku je 
zaměřena na živou a neživou přírodu, životní podmínky rostlin a živočichů, roční období, přírodní 
společenstva, jednoduché pokusy, vývoj člověka, ochranu člověka za mimořádných událostí, základy první 
pomoci, dopravní výchovu a základní pravidla pro cyklisty. V 5. ročníku je zaměřena na živou a neživou 
přírodu, poznatky o člověku, Zemi a vesmíru, podmínky života na Zemi, třídění organismů, živočichů, 
zoologické a botanické zahrady, vliv člověka na přírodu, lidské tělo, první pomoc a využívání svého času. 

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

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda je tvořen tematickými okruhy Rozmanitost přírody a Člověk a 
jeho zdraví.  Vyučuje se ve 4. ročníku v 1. pololetí 1 hodina a v druhém pololetí 2 hodiny a v 5. ročníku 2 
hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vede žáky k objevování a poznávání živé a neživé přírody, motivuje je k získávání poznatků pro život 
- pomáhá žákům orientovat se v získávání informací a jejich využívání v životě 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logické úvaze a řešení problémů 
- vede žáky k zaujímání kritického postoje 
- podporuje žáky v poznávání podstaty svého zdraví a příčin nemocí 
- nabádá žáky k prevenci a k správnému rozhodování v různých životních situacích i k poskytnutí první 
pomoci 
- směruje žáky ke zvládání problémů, nenechat se odradit nezdarem a využívat k tomu získané vědomosti a 
dovednosti 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- rozvíjí slovní zásobu žáků v osvojovaných tématech 
- vede žáky k popisování a pojmenování pozorované skutečnosti 
- rozvíjí dovednost žáků formulovat své myšlenky 
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- podněcuje žáky k vyslovování vlastních názorů a respektování názorů druhých 
 
 
 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- rozvíjí u žáků schopnost pracovat ve skupině, chápat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 
spolupráce, respektovat práci druhých, hodnotit práci vlastní i ostatních členů týmu 
- navozuje dostatek situací, které vedou k vědomí odlišnosti i jedinečnosti každého člověka, k chápání 
svého postavení v rodině i práv a povinností jejich členů 
- vede žáky k úctě a ohleduplnosti k vnímání mezilidských vztahů 
- zdůrazňuje význam potřeby různých povolání a pracovních činností 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- buduje aktivní postoj žáků k ochraně zdraví vlastního, spolužáků, rodiny a dalších lidí 
- vede žáky k dodržování pravidel slušného chování, základům tolerance, vzájemného soužití a 
ohleduplnému vztahu k přírodě 
- podněcuje žáky k objektivnímu hodnocení a sebehodnocení 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k pozitivnímu vztahu k práci při zpracovávání vlastních prezentací 
- umožňuje žákům využívat vhodné materiály a technologie v souladu s dodržování obecných pravidel 
bezpečnosti 
- motivuje žáky k práci s přírodninami a s encyklopediemi 
- rozvíjí v žácích ohleduplnost k přírodě, ke kulturním výtvorům a možnosti jejich ochrany 
- zadává žákům úkoly, při kterých mohou spolupracovat 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky k využití PC techniky k prezentaci vlastních prací, k vyhledávání a kritickému posuzování dat a 
informací 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  
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Přírodověda 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Vlastivěda - 4. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 4. ročník 

• --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Praktické činnosti - 4. ročník 

• --> Anglický jazyk - 5. ročník 

• --> Anglický jazyk - 4. ročník 

• --> Tělesná výchova - 4. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

uvede význam jednotlivých podmínek života na Zemi živá a neživá příroda 

životní podmínky rostlin a živočichů 

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 

na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a 
neživé přírody 

živá a neživá příroda 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

objasní a popíše střídání ročních období roční období v přírodě 
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ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

pojmenuje a rozlišuje základní přírodní společenstva, 
vyjmenuje základní vztahy mezi organismy 

společenstvo lesa, louky, pole, vod 

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 

vyjmenuje základní projevy života na konkrétních 
organismech 

společenstvo lesa, louky, pole, vod 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

připraví a provede jednoduchý pokus a zhodnotí ho jednoduché pokusy – vlastnosti vody, vzduchu 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

rozliší jednotlivé etapy lidského života od miminka po dědu 

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 

komentuje a posoudí své chování jako chodec a cyklista dopravní výchova, základní pravidla pro cyklisty 

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 

hledá a vyhodnocuje způsoby chování při ohrožení 
zdraví a v mimořádných situacích 

ochrana člověka za mimořádných událostí 

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 

vyjmenuje základní pravidla silničního provozu pro 
cyklisty 

dopravní výchova, základní pravidla pro cyklisty 

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 

analyzuje jednoduchou dopravní situaci na hřišti s 
využitím ICT programů dopravní výchovy 

dopravní výchova, základní pravidla pro cyklisty 
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ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

provede dramatizaci situace odmítání návykových látek návykové látky, nebezpečí závislosti 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

používá základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

zdraví člověka, denní režim, správná výživa, pitný 
režim, tělesná aktivita 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

vyjmenuje život ohrožující zranění první pomoc 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

dokáže přivolat lékařskou pomoc první pomoc 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

práce s učebnicí, internetem a pomůckami 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

poznávání svého já a přijetí sebe sama 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

uvědomění si rozdílu mezi závadným chováním a normou 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

návody jak cíleně upravovat životní styl 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy ve třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

schopnost spolupráce a řešení životních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

individuální práce, skupinová práce - řešení problémů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

živá a neživá příroda 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

lidská obydlí, pole, louka, les a rybník 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

vedení ke skupinové práci 
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Přírodověda 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Vlastivěda - 5. ročník 

• --> Český jazyk - 5. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 5. ročník 

• --> Praktické činnosti - 5. ročník 

• --> Anglický jazyk - 6. ročník 

• --> Tělesná výchova - 5. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a 
neživé přírody, rozeznává principy rovnováhy v přírodě, 
nachází souvislosti mezi změnami v přírodě 
prostřednictvím činnosti člověka 

živá a neživá příroda 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

využívá základní poznatky o planetě Zemi k pochopení 
souvislostí s rozdělením času a střídáním ročních období 

člověk, Země, vesmír 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

postupně se seznamuje s přizpůsobením organismů 
prostředí a vztahy mezi nimi 

rozmanitost podmínek života na Zemi 

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 

zařazuje jednotlivé organismy do známých skupin na 
základě použití jednoduchých klíčů, atlasů a vyhledávání 
na internetu 

třídění živých organismů 

třídění živočichů 
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

vyjmenuje pozitivní i negativní působení člověka v 
přírodě 

zoologické a botanické zahrady 

následky zásahu člověka do přírody 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

uplatňuje získané poznatky o lidském těle ve vztahu ke 
zdravému způsobu života 

lidské tělo 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

snaží se rozložit svůj čas na práci, zábavu a odpočinek vhodné využívání svého času 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

rozlišuje zranění, drobná poranění a zajistí lékařskou 
pomoc 

první pomoc 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

práce s učebnicí, internetem a pomůckami 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

péče o duši a tělo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

schopnost spolupráce a řešení životních situací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

způsoby chování, morální postoje a etika v praxi 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

vztahy mezi lidmi a národy, třídní kolektiv 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

kritický přístup ke zpravodajství a reklamě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

člověk a ekologie, ochrana životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

zemědělství a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

vedení ke skupinové práci 
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5.8 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1.5 2 0 0 0 0 3.5 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vlastivěda rozšiřuje vědomosti o České republice a dalších státech v rámci Evropy. Výuku spojujeme s 
každodenním životem žáků, čerpáme z jejich zkušeností a poznatky dále prohlubujeme či na ně 
navazujeme. Seznamujeme žáky s právy i povinnostmi dětí. Vedeme je k všímání si i různých kultur jako 
projevů určitých skupin lidí, k vnímání sebe sama jako součásti společnosti, demokratického státu. 
Seznamujeme nejen s životy panovníků, ale i životem různých sociálních vrstev. Zvýšenou měrou vedeme 
žáky k práci s literaturou, tj. historickými prameny, čerpání ze zkušeností svých, starších rodinných 
příslušníků, filmových zpracování historických událostí; k práci s atlasy a mapami, encyklopediemi, čerpání 
z naučných zeměpisných programů. 

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

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, blíže 
pak z tematických okruhů Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Předmět realizujeme na 1. stupni, 
a to konkrétně ve 4. a 5. ročníku. Obsah předmětu realizujeme prostřednictvím učiva daných tematických 
okruhů. V rámci okruhu Místo, kde žijeme, si žáci všímají místa, kde žijí, vnímají ho jako součást obce 
(města), ale i České republiky. V rámci okruhu Lidé kolem nás se zaměřujeme na pravidla soužití mezi lidmi, 
a to nejen v rodině, ale i v širším kolektivu, na význam tolerance, empatie, pomoci, rovnoprávného 
postavení. V rámci okruhu Lidé a čas poprvé v rámci školního systému vzdělávání systematizujeme znalosti 
dějin zemí koruny české, samostatného Československého a Českého státu. Předmět realizujeme formou 
vyučovacích hodin o délce 45 minut, které vhodně doplňujeme výlety, exkurzemi, krátkodobými projekty 
apod. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

194 

Název předmětu Vlastivěda 

Vlastivědu vyučujeme ve 4. ročníku v 1. pololetí 2 hodiny týdně a ve 2. pololetí 1 hodinu týdně, v 5. ročníku 
2 hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- motivuje žáky k zodpovědnosti k vlastnímu učení a vzdělávání  
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací, jejich pochopení a propojení  
- podněcuje efektivně využívat informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- vytváří prostředí k vnímání a řešení problémových situací 
- podněcuje žáky k nalézání a posuzování kompromisu 
- poskytuje prostor k diskusi k řešení problémových situací 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- podněcuje k otevřené, všestranné komunikaci, k formulaci myšlenek, k dovednosti naslouchat 
promluvám druhých lidí 
- vede žáky k porozumění a vhodné reakci 
- umožňuje účinné zapojení žáků do diskuse 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- rozvíjí u žáků schopnost pracovat v týmu 
- vytváří prostor k respektování a hodnocení práce vlastní i druhých 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vychovává žáky k pozitivnímu vztahu ke společnosti, k vlastenectví 
- vede žáky k zájmu o poznávání naší historie 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
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Název předmětu Vlastivěda 

- podněcuje žáky k pozitivnímu vztahu k práci  
- vysvětluje možnosti využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky k využití PC techniky k prezentaci vlastních prací  
- motivuje k vyhledávání informací  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Vlastivěda 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Přírodověda - 4. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 4. ročník 

• --> Anglický jazyk - 4. ročník 

• --> Tělesná výchova - 4. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

orientuje se v okolí svého bydliště naše nejbližší okolí 

orientace v krajině a na mapě 

naše vlast 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

popíše polohu svého bydliště na mapě naše nejbližší okolí 

orientace v krajině a na mapě 
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naše vlast 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

začlení svou obec (město) do příslušného kraje naše nejbližší okolí 

orientace v krajině a na mapě 

naše vlast 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

orientuje se na mapě České republiky, rozezná světové 
strany, rozliší barvy na mapě 

naše nejbližší okolí 

orientace v krajině a na mapě 

naše vlast 

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 

ukáže světové strany na mapě orientace v krajině a na mapě 

ČR – demokratický stát 

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 

rozvíjí orientaci na mapě České republiky orientace v krajině a na mapě 

ČR – demokratický stát 

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 

rozvíjí poznatky o bezpečném pobývání v přírodě orientace v krajině a na mapě 

ČR – demokratický stát 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

posoudí specifika přírody, osídlení, hospodářství a 
kultury v regionu, rozebírá jejich význam 

místní region - zemský povrch, vodstvo 

vliv krajiny na život lidí 

orientační body v krajině 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

uvádí příklady pamětihodností, zvláštností a zajímavostí 
regionu, ve kterém bydlí s použitím materiálů 
zpracovaných na PC 

místní region - zemský povrch, vodstvo 

vliv krajiny na život lidí 

orientační body v krajině 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

uvede základní rozdíly způsobu života a přírodních 
podmínek v ČR a okolních zemích 

působení lidí na krajinu a životní prostředí 

cestujeme po kulturních památkách a přírodních 
zajímavostech 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

sdílí poznatky a zážitky z vlastních cest působení lidí na krajinu a životní prostředí 

cestujeme po kulturních památkách a přírodních 
zajímavostech 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

osvojuje si základní pojmy a funkce, které se vztahují k 
řízení státu 

ČR – demokratický stát 

členění ČR a její řízení 
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ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

vyjmenuje a vysvětlí symboly našeho státu a jejich 
význam 

ČR – demokratický stát 

členění ČR a její řízení 

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) 

charakterizuje základní vztahy mezi lidmi soužití lidí – komunikace, principy demokracie, etické 
zásady 

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) 

vysvětlí pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě) 

soužití lidí – komunikace, principy demokracie, etické 
zásady 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

všímá si ve svém okolí negativního jednání a chování a 
zaujímá k němu postoj 

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování 

zvládání vlastní emocionality 

rizikové situace, chování, předcházení konfliktům 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

vyjmenuje základní práva dítěte, práva a povinnosti 
žáka školy 

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

rozpozná časové údaje a chápe vztahy mezi ději a jevy počátky dějin osídlení naší vlasti do konce 18. století 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

navštěvuje knihovny a sbírky muzeí pro pochopení 
minulosti 

počátky dějin osídlení naší vlasti do konce 18. století 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

posoudí na vybraných ukázkách způsob života a práce 
předků na našem území v minulosti a současnosti s 
využitím regionálních specifik 

počátky dějin osídlení naší vlasti do konce 18. století v 
našem regionu a kraji 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 
dobách 

počátky dějin osídlení naší vlasti do konce 18. století v 
našem regionu a kraji 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

seznámí se s významnými událostmi, které se vztahují k 
regionu a kraji 

počátky dějin osídlení naší vlasti do konce 18. století v 
našem regionu a kraji 
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ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

vyhledá nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 
památky v okolí svého bydliště 

počátky dějin osídlení naší vlasti do konce 18. století v 
našem regionu a kraji 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, trénink paměti, řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle, organizace vlastního času, plánování učení a studia, stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, 
hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 
atd., prosociální chování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, otázka lidských práv 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, specifické rysy jazyků a jejich 
rovnocennost, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržování tolerantních vztahů a rozvíjení spolupráce s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost, vztahy mezi kulturami, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, 
schopnost umět se vžít do role druhého, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků do kolektivu třídy 

    

Vlastivěda 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Přírodověda - 5. ročník 

• --> Český jazyk - 5. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 5. ročník 

• --> Hudební výchova - 5. ročník 

• --> Anglický jazyk - 6. ročník 

• --> Anglický jazyk - 5. ročník 

• --> Tělesná výchova - 5. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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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 

zkouší rozlišovat mezi náčrty, plány a základními typy 
map 

Evropa – poloha a povrch, podnebí a vodstvo, 
sousední státy 

cestujeme po Evropě 

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 

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky a Evropy 

Evropa – poloha a povrch, podnebí a vodstvo, 
sousední státy 

cestujeme po Evropě 

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 

snaží se prezentovat základní poznatky o České 
republice a její zeměpisné poloze v Evropě 

Evropa – poloha a povrch, podnebí a vodstvo, 
sousední státy 

cestujeme po Evropě 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

seznamuje se se způsobem života a přírodními 
podmínkami v naší vlasti i v jiných zemích 

zemský povrch 

svět, pevnina, oceány 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

sdílí poznatky a zážitky z vlastních cest s použitím 
materiálů připravených na PC 

zemský povrch 

svět, pevnina, oceány 

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) 

komentuje na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi 

lidská práva a povinnosti, mezilidské vztahy 

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) 

formuluje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci (městě) a řídí se jimi 

lidská práva a povinnosti, mezilidské vztahy 

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) 

zaujme stanovisko k dodržování pravidel pro soužití ve 
škole, v rodině, v obci (městě) 

lidská práva a povinnosti, mezilidské vztahy 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

rozpozná ve svém okolí jednání a chování vrstevníků a 
dospělých, která se už nemohou tolerovat 

lidská práva a povinnosti, mezilidské vztahy 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

seznámí se se základními právy dítěte a povinnosti žáka 
školy 

lidská práva a povinnosti, mezilidské vztahy 
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ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

rozliší základní formy vlastnictví majetek a jeho vlastnictví 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

seznamuje se s použitím peněz v běžných situacích, 
zvládne odhadnout a zkontrolovat cenu nákupu a 
vrácené peníze 

majetek a jeho vlastnictví 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů 

majetek a jeho vlastnictví 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

objasní proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy majetek a jeho vlastnictví 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

stanoví svá přání a potřeby, porovná je se svými 
finančními možnostmi 

majetek a jeho vlastnictví 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 

uvede příklady rizik půjčování peněz majetek a jeho vlastnictví 
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výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

vyhledá analogii mezi časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy 

časová přímka, letopočet, dějiny jako časový sled 
událostí 

dějiny naší vlasti od počátku 19. století do současnosti 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

využívá knihovny a sbírky muzeí jako informační zdroje dějiny naší vlasti od počátku 19. století do současnosti 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

zkouší analyzovat na vybraných ukázkách způsob života 
a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik 

dějiny naší vlasti od počátku 19. století do současnosti 

současnost a minulost, proměny způsobu života, 
bydlení, předměty denní potřeby 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 
dobách 

dějiny naší vlasti od počátku 19. století do současnosti 

současnost a minulost, proměny způsobu života, 
bydlení, předměty denní potřeby 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

seznámí se s významnými událostmi, které se vztahují k 
regionu a kraji 

dějiny naší vlasti od počátku 19. století do současnosti 

současnost a minulost, proměny způsobu života, 
bydlení, předměty denní potřeby 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

vyjmenuje některé z nejvýznamnějších kulturních, 
historických a přírodních památek v okolí svého bydliště 

dějiny naší vlasti od počátku 19. století do současnosti 

současnost a minulost, proměny způsobu života, 
bydlení, předměty denní potřeby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, trénink paměti, řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle, organizace vlastního času, plánování učení a studia, stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému, sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, 
hledání pomoci při potížích 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 
atd., prosociální chování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

občan jako odpovědný člen společnosti se svými právy a povinnostmi, schopnostmi aktivně je uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a 
být zainteresovaný na zájmu celku 

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

demokracie jako protiváha diktatury a anarchie, principy demokracie, základní kategorie fungování demokracie, význam ústavy jako základního zákona země, 
demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti 

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

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných 
zemích , lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

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

naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět, mezinárodní setkávání, státní a evropské symboly 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

organizace a postavení médií ve společnosti, faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, doprava a životní prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, otázka lidských práv 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, specifické rysy jazyků a jejich 
rovnocennost, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržování tolerantních vztahů a rozvíjení spolupráce s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost, vztahy mezi kulturami, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, 
schopnost umět se vžít do role druhého, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků do kolektivu třídy 

     

5.9 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace vědomí 
jedince a uchování kontinuity historické paměti ve smyslu předání historické zkušenosti. Důležité je 
zejména poznání dějů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší 
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současnosti. Proto je důraz kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných 
společenských jevů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů 
a definitivních závěrů. Historie, to je především kladení otázek, jimiž se současnost ptá po své možné 
budoucnosti. 

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

Dějepis je vyučován jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku v dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v 
kmenových třídách, které jsou vybaveny dataprojektorem. V rámci digitální kompetence je do výuky 
zařazována práce s tablety. Výuka může být přesunuta i do terénu v případě exkurzí či výstav.  
V rámci obecných dějin žák poznává vývoj probíhající ve světě a v rámci českých dějin pak vývoj probíhající 
u nás. 
Vzdělávací obsah je rozdělen do osmi tematických okruhů: 
• Člověk v dějinách 
• Počátky lidské společnosti 
• Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 
• Křesťanství a středověká Evropa 
• Objevy a dobývání, počátky nové doby 
• Modernizace společnosti 
• Moderní doba 
• Rozdělený a integrující se svět 

Integrace předmětů • Dějepis 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- využívá vhodných způsobů a metod pro efektivní učení  
- vytváří návyky žáků k samostatnému učení  
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů a jejich využívání v procesu učení 
- klade důraz na práci s textem 
- vede žáky k užívání správné terminologie 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- zařazuje metody, při nichž žáci sami docházejí k závěrům a řešením 
- vede žáky ke kritickému myšlení, logickému uvažování, srozumitelné a věcné argumentaci 
- motivuje žáky k tomu, aby se zapojili do diskuze  
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Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování 
- učí žáky obhajovat svůj názor a naslouchat názorům druhých   
- skrze metody kooperativní vede žáky ke spolupráci 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vytváří příznivé klima třídy 
- vede žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů 
- posiluje sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj 
- respektuje individualitu žáka 
- umožňuje každému žákovi zažít pocit úspěchu 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede žáky k toleranci a empatii 
- rozvíjí v žácích pozitivní vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 
- vede žáky k zapojení se do kulturního dění  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vyžaduje od žáků pravidelnou přípravu na výuku  
- rozvíjí smysl pro povinnost 
- vede žáky k poznání různých oborů lidské činnosti a jejich významu pro společnost 
- zapojuje žáky do přípravy a realizace školních projektů 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky ke kritickému posuzování přínosů a reflektování rizik digitálních technologií 
- vede žáky k praktickému využívání digitálních technologií při výuce i při samostatném učení 
- klade důraz na kritické posuzování digitálního obsahu a ochranu duševního vlastnictví   

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  
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Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 6. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 6. ročník 

• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Český jazyk - 6. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Výchova k občanství - 6. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> Hudební výchova - 6. ročník 

• --> 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 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 

vyjmenuje důvody důležitosti znalosti dějepisných faktů úvod do výuky dějepisu 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

roztřídí historické prameny dle jejich typu historické prameny 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

vyjmenuje základní instituce, v nichž jsou uchovávány 
historické prameny 

historické prameny 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

vyhledává informace v učebnici, atlasu i na internetu, 
získané informace dokáže zaznamenat 

práce s dějepisným atlasem 
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D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

zaznamenává informace získané z historické mapy práce s dějepisným atlasem 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

řadí a zapisuje data na časovou osu práce s časovou osou 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

dokáže určit století a tisíciletí práce s časovou osou 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

vyjmenuje a seřadí chronologicky jednotlivé etapy 
vývoje člověka 

starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) 

matriarchát a patriarchát 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

shrne základní informace o životě vývojových etap 
člověka 

starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

popíše způsob života lidí v paleolitu a mezolitu a 
diskutuje o kladech a záporech těchto epoch 

starší a střední doba kamenná (paleolit a mezolit) 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

vlastními slovy vysvětlí rozdíl mezi matriarchátem a 
patriarchátem 

matriarchát a patriarchát 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

vysvětlí způsob života lidí v neolitu mladší doba kamenná (neolit) 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

porovná způsob života neolitických lidí s životem lidí v 
paleolitu a mezolitu 

doba kamenná 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

vysvětlí přínos zpracování kovů a dobytkářství pro 
lidskou společnost 

doba bronzová 

doba železná 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

objasní změny v životě lidí spjaté se zpracováním kovů doba bronzová 

doba železná 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

vyjmenuje společné znaky staroorientálních států Mezopotámie 

Egypt 

Indie 

Čína 

shrne základní informace o staroorientálních státech ve 
starověku 

Mezopotámie 

Egypt 
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D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

Indie 

Čína 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

vlastními slovy popíše vývoj jednotlivých 
staroorientálních států a objasní jejich pokrok 

Mezopotámie 

Egypt 

Indie 

Čína 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

vyjmenuje nejvýznamnější staroorientální civilizace 
starověku a vypíše základní informace o nich, uvede 
hlavní vynálezy a nejvýznamnější památky, které 
pochází z těchto kultur 

orientální kultura 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

vyjmenuje antické státy a porovná formy jejich vlády řecké městské státy 

Římská říše 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

objasní postavení společenských skupin v antických 
státech 

řecké městské státy 

Římská říše 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

vlastními slovy popíše podstatu antické demokracie řecké městské státy 

Římská říše 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

vyjmenuje základní znaky antické kultury antická kultura 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

objasní a rozdělí pojmy týkající se antické kultury antická kultura 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

uvede nejvýznamnější památky antické kultury antická kultura 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství 

objasní přínos antické kultury a vyhledá jeho konkrétní 
příklady 

helénismus 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství 

popíše příčiny vzniku křesťanství a vyjmenuje jeho 
hlavní znaky 

Palestina 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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zrod a vývoj řeči 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

dělba práce (lovci a sběrači) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

vznik křesťanství 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

starověké Athény, kolébka demokracie, Římská republika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

ostrakismus 

    

Dějepis 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Výtvarná výchova - 7. ročník 

• --> Český jazyk - 7. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Zeměpis - 7. ročník 

• --> Fyzika - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

• --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

• --> 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 

• Kompetence digitální 
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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 

shrne základní informace o proměnách Evropy na 
počátku středověku 

feudalismus 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

popíše stěhování národů a jeho důsledky stěhování národů 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

uvede základní informace o vybraných raně 
středověkých státech a jejich vlivu na Evropu 

Franská říše 

Byzantská říše 

Arabská říše 

Vikingové 

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

shrne základní informace o prvních státech na našem 
území a popíše vývoj těchto států 

Sámova říše 

Velká Morava 

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

vyjmenuje nejvýznamnější historické události období 
prvních států na našem území a objasní jejich význam 
pro české dějiny 

Sámova říše 

Velká Morava 

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

popíše vznik a vývoj českého státu za Přemyslovců v 
raném středověku a je ochoten vyjádřit svůj názor k 
dílčím tématům 

vývoj českého státu 

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

popíše vznik a vývoj českého státu za Přemyslovců ve 
vrcholném středověku a je ochoten vyjádřit svůj názor k 
dílčím tématům 

vývoj českého státu 

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

uvede základní informace týkající se vývoje českého 
státu za Lucemburků a jejich přínos pro český stát 

vývoj českého státu 

D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

nakreslí schéma a vysvětlí dělení společnosti ve 
středověku 

společnost trojího lidu 

D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

zařadí a rozezná prvky románské kultury románská kultura 
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D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

vyjmenuje nejvýznamnější památky románské kultury románská kultura 

D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

zařadí a rozezná prvky gotické kultury gotická kultura 

D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

vyjmenuje nejvýznamnější památky gotické a kultury gotická kultura 

D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

shrne základní informace o křížových výpravách křížové výpravy 

D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

vysvětlí rozdíly mezi mocí papeže a panovníka a objasní 
podstatu sporu mezi nimi 

boj za investituru 

D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

popíše nejvýznamnější spory vrcholného středověku v 
Evropě, shrne jejich příčiny a důsledky 

stoletá válka 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

shrne základní informace o husitství, objasní jeho 
příčiny a popíše průběh husitských válek 

husitství 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

popíše náboženskou podstatu husitské revoluce a 
objasní její náboženské důsledky 

husitství 

D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

popíše vývoj českého státu po husitské revoluci české země po husitské revoluci 

D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

komentuje význam vlády Jagellonců v českých zemích české země za Jagellonců 

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

shrne základní informace o zámořských objevech, 
objasní jejich příčiny, průběh a důsledky 

objevné plavby a jejich důsledky 

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

ukáže na mapě směry nejvýznamnějších objevných 
plaveb 

objevné plavby a jejich důsledky 
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D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

zařadí a rozezná znaky renesance a humanismu a 
vysvětlí jejich vznik 

renesance a humanismus 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

vyjmenuje nejvýznamnější památky renesance a 
projevy humanismu 

renesance a humanismus 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

vysvětlí náboženské důsledky humanismu náboženská reformace 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

shrne základní informace o reformě církve a popíše její 
podobu v jednotlivých státech 

náboženská reformace 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

vysvětlí postavení českého státu uvnitř habsburské 
monarchie a jeho vývoj 

české země za vlády Habsburků 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

shrne základní informace o českém stavovském 
povstání 

české stavovské povstání 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

vysvětlí příčiny třicetileté války a popíše její průběh třicetiletá válka 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

komentuje důsledky třicetileté války třicetiletá válka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

renesance a humanismus 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

umění a vynálezy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

husitská revoluce, náboženská reformace 

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

stěhování národů, křížové výpravy 

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

objevné plavby 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Svatá říše římská 
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Dějepis 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Výtvarná výchova - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 7. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Fyzika - 8. ročník 

• --> Chemie - 8. ročník 

• --> Německý jazyk - 8. ročník 

• --> Přírodopis - 6. ročník 

• --> Hudební výchova - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> 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 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

popíše vývoj evropských zemí po třicetileté válce Evropa po třicetileté válce 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

vysvětlí význam a základní znaky osvícenství osvícenství 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

komentuje osvícenský absolutismus Habsburská monarchie v 18. století 

Rusko v 18. století 
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D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

objasní dění v Rusku v 18. století Rusko v 18. století 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

shrne základní informace o vzniku USA vznik USA 

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

zařadí a rozezná znaky baroka barokní kultura 

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

vyjmenuje nejvýznamnější památky barokního umění barokní kultura 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

shrne základní informace o Velké francouzské revoluci a 
vysvětlí její důsledky 

Velká francouzská revoluce 

Napoleon Bonaparte 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

popíše dění ve Francii v průběhu osmnáctého a na 
počátku devatenáctého století 

Velká francouzská revoluce 

Napoleon Bonaparte 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

vysvětlí souvislost mezi Velkou francouzskou revolucí a 
napoleonskými válkami 

Velká francouzská revoluce 

Napoleon Bonaparte 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

diskutuje o osobnosti Napoleona Bonaparta Napoleon Bonaparte 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

objasní důsledky napoleonských válek Vídeňský kongres 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

shrne základní informace o utváření novodobého 
českého národa a porovná fáze tohoto procesu 

české národní obrození 

popíše nejdůležitější události devatenáctého století v 
Evropě a vybrané vysvětlí 

revoluční rok 1848 

sjednocení Itálie a Německa 
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D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

proměna Rakouského císařství 

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

roztřídí znaky klasicismu, empíru a romantismu klasicismus a empír 

romantismus 

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

vyjmenuje příklady klasicismu, empíru a romantismu a 
vystihne rozdíl mezi nimi 

klasicismus a empír 

romantismus 

D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

objasní modernizaci ve vybraných státech průmyslová revoluce 

D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

popíše a porovná vývoj v různých částech světa viktoriánská Anglie 

carské Rusko 

občanská válka v USA 

D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

shrne základní informace týkající se kolonií a soupeření 
velmocí; posoudí význam kolonií 

koloniální říše 

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

uvede příklady a roztřídí základní znaky impresionismu, 
poimpresionismu a secese 

impresionismus, poimpresionismus a secese 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

vysvětlí příčiny, průběh a důsledky první světové války první světová válka 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

uvede příklady využití techniky během první světové 
války 

první světová válka 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

popíše vývoj v Rusku a zhodnotí jeho význam ruské revoluce 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

osvícenství 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

umění, vynálezy a objevy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

myšlenky Velké francouzské revoluce 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Velká francouzská revoluce 

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

přechod od absolutismu ke konstitučním monarchiím 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

občanská válka v USA, anglosaská kontra postfeudální východoevropská společnost 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

otroctví v USA, rasová segregace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

národnostní složení Habsburské monarchie 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Krymská válka 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

cenzura za prvního Francouzského císařství, metternichovský absolutismus 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

drancování přírodního bohatství v koloniích, průmyslová revoluce, důsledky první světové války 

    

Dějepis 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Německý jazyk - 9. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Zeměpis - 7. ročník 
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• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 9. ročník 

• --> Výchova k občanství - 9. ročník 

• --> Fyzika - 9. ročník 

• --> Ruský jazyk - 9. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

popíše poválečné uspořádání světa poválečné uspořádání světa 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

vysvětlí dění v Evropě po první světové válce poválečné uspořádání světa 

vznik Československa 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

diskutuje o kladech a nedostatcích demokratických 
systémů 

poválečné uspořádání světa 

vznik Československa 

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 

objasní příčiny nastolení totalitních režimů a popíše 
jejich důsledky 

světová hospodářská krize 

komunismus, fašismus a nacismus 

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 

shrne základní informace o nedemokratických režimech 
a tyto režimy porovná 

komunismus, fašismus a nacismus 
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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 

posoudí důsledky totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu v závislosti na jeho destruktivní síle 

komunismus, fašismus a nacismus 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

shrne informace o dění v Československu a popíše jeho 
společenské aspekty 

Československo ve 20. a 30. letech 

Protektorát Čechy a Morava 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

posoudí postavení Československa v evropských 
souvislostech 

Československo ve 20. a 30. letech 

Protektorát Čechy a Morava 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

vysvětlí příčiny druhé světové války druhá světová válka 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

popíše podstatné informace týkající se průběhu druhé 
světové války 

druhá světová válka 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

uvede příklady využití techniky během druhé světové 
války 

druhá světová válka 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

uvede příklady antisemitismu a rasismu důsledky druhé světové války (holocaust) 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

komentuje nepřijatelnost antisemitismu a rasismu z 
hlediska lidských práv 

důsledky druhé světové války (holocaust) 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

vyjádří vlastními slovy příčiny Studené války, na 
příkladech vysvětlí její průběh a důsledky 

studená válka 

zástupné války a konflikty 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

popíše dopady rozpadu koloniálních říší zánik koloniálních říší 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

shrne základní informace o dění v Československu v 
době Studené války 

budování socialismu v Československu 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

posoudí postavení a vysvětlí dění v Československu ve 
druhé polovině 20. století 

od pražského jara po Sametovou revoluci 

rozdělení Československa 
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D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

objasní společenské aspekty života v Československu ve 
druhé polovině 20. století 

od pražského jara po Sametovou revoluci 

rozdělení Československa 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

shrne základní informace o integraci na západě a 
rozpadu na východě, uvede příklady a popíše zlomové 
body tohoto období 

integrace na západě a rozpad na východě 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

diskutuje o významu revoluční vlny v 60. letech integrace na západě a rozpad na východě 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí diskutuje o postavení rozvojových zemí v moderních 
dějinách 

globální problémy dneška 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

dokáže vyjmenovat nejvýznamnější problémy 
současného světa a vyhledá o nich základní informace 

globální problémy dneška 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

komunismus, fašismus, nacismus kontra demokracie 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

vznik Evropské unie 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

židovská ghetta 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

holocaust 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

politické debaty (rozhlas kontra televize) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

válka ve Vietnamu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

totalitní režimy a jejich propaganda 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

New Deal, sociální stát 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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důsledky druhé světové války, globální ekologické problémy 

     

5.10 Výchova k občanství  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výchova k občanství 

Oblast Člověk a společnost, Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Výchova k občanství vede k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení 
vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v 
rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a 
s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní 
principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i 
jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou 
odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti. 

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

Výchova k občanství je povinný vyučovací předmět. Vyučuje se v 6. – 9. ročníku v časové dotaci 1 vyučovací 
hodiny týdně. V 9. ročníku je ještě zařazena 1 hodina týdně ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, která 
je věnována problematice finanční gramotnosti a volbě povolání. V průběhu vyučovacích hodin se vhodně 
využívají metody výuky, např.: výklad, skupinové vyučování, diskuze, soutěže, dramatizace – hraní rolí, 
krátkodobé projekty, besedy, výstavy. Zaměřujeme se na samostatné vyhledávání informací (využití 
internetu), jejich zpracování a vytváření vlastních závěrů za pomoci prostředků informační techniky. 

Integrace předmětů • Výchova k občanství 

• Člověk a svět práce 
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• Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 
Učitel:  
- vede žáky k plánování, organizování  
- motivuje žáky k řízení vlastního učení, připravuje je na další studium  
- vede žáky k uvědomění nutnosti celoživotního vzdělávání  
- podporuje žáky v tvůrčím pojetí a uchopení tématu  
- umožňuje více alternativ k dosažení cíle při plnění úkolů  
- vede žáky k poznávání vlastních znalostí, zájmů, aktivit, silných a slabých stránek  
- směřuje žáky k poznávání života ve společnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel:  
- podněcuje žáky k přemýšlení o problému života člověka ve všech jeho oblastech  
- vede žáky k umění řešit problémy vznikající v různých životních situacích  
- nabízí řešení vnitřních konfliktů i konfliktů vznikajících ve skupině  
- zadává žákům podněty, kde se učí vnímat a rozpoznávat problémové situace uvnitř školy i mimo ni, 
pochopit problémy  
- vede žáky ke kritickému myšlení, uvážlivému rozhodování a zodpovědnosti za své jednání 

Kompetence komunikativní: 
Učitel:  
- nabádá žáky k formulaci vlastních myšlenek a názorů  
- vede žáky ke kultivovanému projevu  
- podporuje žáky k naslouchání druhým lidem  
- nabízí možnost komunikovat ve skupině  
- nabízí prostor k otevření diskuse  
- vede žáky k správnému chování a hledání kompromisu při diskusi 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel:  
- vede žáky k určení rolí v týmu  
- nabádá k respektování a toleranci druhého člověka  
- podporuje kooperaci v kolektivu  
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- nabízí možnost komunikovat ve skupině  
- pozitivně ovlivňuje společnou práci  
- nabízí prostor k otevření diskuse o postupu práce  
- vede žáky k správnému chování a hledání kompromisu při diskusi  
- vede žáky k uvědomění si sebe sama 

Kompetence občanské: 
Učitel:  
- vede žáky k zodpovědnosti za své jednání, k přijetí úspěchu i neúspěchu 
- vybízí žáky k aktivní účasti života ve společnosti  
- nabádá žáky ke správnému a zodpovědnému rozhodování  
- emočně i věcně seznamuje žáky se škodlivostí používání drog i jiných škodlivin  
- vede žáky k dodržování pravidel prevence nevhodného chování  
- podporuje školní aktivity, kterými se žáci zapojí do občanského života  

Kompetence pracovní: 
Učitel:  
- motivuje žáky zpracovat úkol a prezentovat svou práci  
- vede žáky k odvádění precizní a bezchybné práce  
- vybízí žáky ke vzájemné pomoci při práci  
- vede žáky k uvědomění si nutnosti dodržování pravidel ve společnosti  
- seznamuje žáky s různými povoláními a riziky podnikání 
- rozvíjí základní orientaci žáků v problematice peněz, cen, spravování rozpočtu, trhu, kapitálu a produktů 
finančních organizací 

Kompetence digitální: 
Učitel:  
- podporuje žáky v zapojování se do společnosti a do občanského života pomocí digitálních technologií  
- vede žáky k rozvíjení a uplatňování odpovědného chování a jednání v digitálním světě  
- podporuje žáky v utváření a rozvíjení etického a právního povědomí pro situace v digitálním prostředí  
- nabízí žákům náměty ke spolupráci v digitálním prostředí  
- vede žáky k bezpečnému chování na internetu  
- uvádí žákům konkrétní příklady spojené s rizikem nadměrného užívání digitálních technologií  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  
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Výchova k občanství 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Český jazyk - 6. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 6. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Přírodopis - 6. ročník 

• --> Hudební výchova - 6. ročník 

• --> Tělesná výchova - 6. ročník 

• --> 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 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

vybere podle kalendáře významné dny člověk v rytmu času - kalendář 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

vyhledá význam jednotlivých státních svátků člověk v rytmu času - svátky 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

vyjmenuje státní symboly ČR a vysvětlí jejich význam naše vlast - státní symboly 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

uvede na konkrétních příkladech, jak lze upevňovat 
pozitivní vztahy mezi členy rodiny 

rodina - komunikace v rodině 

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

vyjádří vlastními slovy, co znamená vlastenectví naše vlast - vlastenectví 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 

uvede, ve kterých vnitřních normách školy jsou 
upravena pravidla chování žáků, pracovníků školy a 

naše škola 
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způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

jejich rodičů a kde jsou tyto normy k dispozici k 
prostudování 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

zdůvodní význam vzdělání pro budoucnost naše škola 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

vyhledá nejznámější rodáky, zaznamená přehled 
nejznámějších pamětihodností v okolí 

domov, obec, region - významné osobnosti, památná 
místa 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

najde základní informace o jednotlivých institucích v 
obci 

domov, obec, region - instituce obce 

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 

zaznamená rozdíl mezi státní správou a samosprávou domov, obec, region - samospráva, státní správa 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

uvědomí si a toleruje rozdíl mezi manželstvím a 
registrovaným partnerstvím 

rodina - manželství, registrované partnerství 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

vyjádří vlastními slovy právní překážky pro uzavření 
manželství 

rodina - civilní a církevní sňatek 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

uvede příklady náhradní rodinné péče a porovná právní 
rozdíly adopce a pěstounské péče 

rodina - rodičovství, náhradní péče 

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 

vytvoří svůj osobní rozpočet, zaznamená příklady příjmů 
a výdajů domácnosti 

rodina - osobní a rodinný rozpočet 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

popíše na konkrétních příkladech význam stanovení 
pravidel chování a jejich dodržování 

život ve škole - práva a povinnosti žáků, systém škol, 
pravidla ve škole i kolem nás 

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 

vysvětlí, jak se podílí na pozitivní rodinné atmosféře, 
vyjmenuje funkce rodiny, typy rodiny 

rodina - typy rodiny, funkce rodiny 
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ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

vyjmenuje nejvýznamnější pražské památky naše vlast - významná místa, Praha 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

vyhledá významné předky, osobnosti, některé 
prezidenty 

naše vlast – významné osobnosti, co nás proslavilo 

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

respektuje kulturní zvláštnosti, tradice, zvyky, hodnoty a 
odlišné způsoby chování 

člověk v rytmu času - tradice, zvyky 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

zjistí a zpracuje místní kulturní tradice, zvyky a hodnoty člověk v rytmu času - tradice, zvyky 

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 

seznámí se se základními lidskými právy lidská setkání – rozdíly mezi lidmi, vztahy mezi lidmi, 
úvod do lidských práv 

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

respektuje rovnost všech lidí, umí hledat dobré 
vlastnosti na druhých lidech, přistupuje k lidem podle 
toho, co umějí a jak jednají 

lidská setkání – rozdíly mezi lidmi, vztahy mezi lidmi, 
úvod do lidských práv 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

uvede, které národnostní menšiny žijí v České republice lidská setkání – rozdíly mezi lidmi, vztahy mezi lidmi, 
úvod do lidských práv 

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

objasní pojmy diskriminace, rasismus, xenofobie, 
šikana, na konkrétních příkladech vysvětlí nebezpečí pro 
společnost 

lidská setkání – rozdíly mezi lidmi, vztahy mezi lidmi, 
úvod do lidských práv, bezpečné chování, kriminalita 

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

objasní potřebu tolerance ve společnosti a význam 
solidarity 

lidská setkání – rozdíly mezi lidmi, vztahy mezi lidmi, 
úvod do lidských práv, bezpečné chování, kriminalita 
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VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

vyhledá, kam se obrátit, jsou-li práva porušována, hájí 
svá práva a zároveň plní povinnosti 

lidská setkání – rozdíly mezi lidmi, vztahy mezi lidmi, 
úvod do lidských práv, bezpečné chování, kriminalita 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

řešení problémů, rozvíjení samostatnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

hodnotový žebříček, moje vztahy k druhým lidem, moje psychika, moje tělo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebeovládání, sebekontroly 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dobrá organizace času, uvolnění/relaxace, hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost dotahovat nápady do reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, vzájemná spolupráce, chyby při poznávání lidí, výchova k toleranci a respektu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace verbální, neverbální, řeč těla 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

skupinová práce, asertivní chování, soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, schopnost organizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, pomáhající a prosociální chování, primární prevence škodlivých jevů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

naše škola 

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

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

sledování aktuálního dění ve světě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

otázka lidských práv, základní dokumenty 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, empatie, tolerance, lidská solidarita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

respektování zvláštností různých etnik 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

domov, obec, region 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

domov, obec, region 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

domov, obec, region 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel 

    

Výchova k občanství 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Německý jazyk - 7. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Český jazyk - 7. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 7. ročník 

• --> Zeměpis - 7. ročník 

• --> Přírodopis - 7. ročník 
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• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

• --> Hudební výchova - 7. ročník 

• --> Tělesná výchova - 7. ročník 

• --> Informatika - 7. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

seznámí se s pojmy socializace, záměrné a nezáměrné 
působení, sociální skupiny 

život mezi lidmi – sociální skupiny, vztahy mezi 
vrstevníky, hodnotové postoje, vliv rodiny a školy 

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

uvědomí si, co vše působí na formování naší osobnosti život mezi lidmi – sociální skupiny, komunikace, vztahy 
mezi vrstevníky, hodnotové postoje, média, 
manipulativnost reklamy 

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

předchází konfliktům a neshodám se spolužáky, 
případně je vhodně řeší 

život mezi lidmi – sociální skupiny, komunikace, vztahy 
mezi vrstevníky, hodnotové postoje, nebezpečné 
situace 

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 

sestaví si vlastní žebříček hodnot život mezi lidmi – vztahy mezi vrstevníky, hodnotové 
postoje, vliv rodiny a školy 

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

pozná rozdíl mezi bulvárními a seriózními médii, uvede 
na konkrétních příkladech 

život mezi lidmi – média, manipulativnost reklamy, 
nebezpečné situace 
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VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

jmenuje různá masmédia, uvědomuje si jejich vliv – 
nebezpečí spojená s internetem, veřejné sítě, 
manipulativnost reklamy 

život mezi lidmi – média, manipulativnost reklamy 

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

ověřuje si získané informace život mezi lidmi – sociální skupiny, komunikace, vztahy 
mezi vrstevníky, hodnotové postoje, média, 
manipulativnost reklamy, nebezpečné situace 

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

zobrazí do grafu za pomoci digitální technologie 
sdělovací prostředky, které sleduje nejčastěji 

život mezi lidmi – média, manipulativnost reklamy 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

vysvětlí obsah pojmu kultura a umění kulturní život – kultura, umění 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

rozliší, které projevy kultury jsou duchovní a které 
hmotné 

kulturní život – kultura, umění 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

diskutuje o významu slov krása, kýč, móda kulturní život – kultura, umění 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

určí, která zařízení slouží ke kulturnímu vyžití kulturní instituce 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

seznámí se s nejvýznamnějšími náboženskými systémy, 
nevnímá jejich odlišnost jako důvod ke strachu a 
nepřátelství 

světová náboženství – judaismus, křesťanství, islám, 
hinduismus a buddhismus, role náboženství v lidské 
kultuře 

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

respektuje náboženské přesvědčení druhých lidí, 
uvědomí si, jak může víra ovlivnit život, postoje a 
chování lidí 

světová náboženství – role náboženství v lidské 
kultuře 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

rozpozná nejvýznamnější umělecké slohy a jejich 
základní znaky 

nejvýznamnější umělecké slohy 
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VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

uvede důvody pro ochranu kulturního a přírodního 
dědictví a vypíše organizace, které tuto problematiku 
řeší 

přírodní a kulturní bohatství 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování, chrání 
přírodní a kulturní bohatství naší země 

krajina, přírodní památky, ekosystémy, chráněné 
krajinné oblasti, národní parky 

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 

zamyslí se nad působením člověka na přírodu, rozpozná 
nevýhody agresivního a pasivního jednání 

přírodní a kulturní bohatství 

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

zpracuje příčiny globálních problémů ochrana životního prostředí 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

vyhledá, které národní parky a chráněné krajinné 
oblasti se v naší republice nacházejí a jak by se měl 
chovat jejich návštěvník 

chráněné krajinné oblasti, národní parky 

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 

rozliší potřeby důležité pro plnohodnotný život od 
potřeb marnotratných 

naše potřeby 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

nakreslí pyramidu potřeb, objasní rozdíl mezi 
primárními a sekundárními potřebami 

naše potřeby 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

porozumí pojmům statky a služby, vlastnictví, majetek majetek a vlastnictví 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

zamyslí se, jakými způsoby lze majetek získat nebo 
ztratit 

vznik a zánik vlastnictví, formy vlastnictví 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

vyhledá, jakými způsoby může stát pomáhat občanům v 
nouzi 

majetková nerovnost, sociální politika státu 
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VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

vysvětlí, co ovlivňuje životní úroveň lidí majetková nerovnost, sociální politika státu 

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 

porovná hotovostní a bezhotovostní placení na 
konkrétním příkladu 

hospodaření s penězi, hotovostní a bezhotovostní 
placení 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

vybaví si státní symboly naší republiky stát 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

osvojí si pojem demokracie cesta k demokracii 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

rozliší a popíše demokracii přímou a nepřímou, význam 
referenda 

demokratický způsob řízení státu 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

seznámí se s volbami jako jedním z hlavních principů 
demokracie 

volby 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

uvede, jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním volebním 
právem 

volby 

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 

uvědomí si potřebu spolupráce mezi zeměmi svět kolem nás – Evropská unie 

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 

vyhledá členské státy Evropské unie Evropská unie – členské státy 

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů 

uvědomí si nutnost mezinárodní spolupráce nejen v 
oblasti hospodářské a kulturní, ale především v otázce 
ochrany a péče o světový mír 

nadnárodní společenství – OSN, NATO 

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 

vnímá potřebu obrany státu nadnárodní společenství – OSN, NATO 
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VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů 

vyhledá nejvýznamnější mezinárodní organizace a 
popíše, čím se zabývají 

nadnárodní společenství – spolupráce mezi zeměmi 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

ujasní si důležitost sebeochrany při mimořádných 
událostech a nutnost vzájemné pomoci 

ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

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 

zaznamená, kdo odpovídá za integrovaný záchranný 
systém 

ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

osvojí si jednotlivé zásady komunikace s operačním 
střediskem 

ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

vyjmenuje telefonní linky tísňového volání ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

posuzuje svá vlastní práva a práva jiných lidská práva 

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 

seznámí se s některými dokumenty lidských práv, 
zejména se Všeobecnou deklarací lidských práv, Listinou 
základních práv a svobod 

Všeobecná listina lidských práv, Listina základních 
práv a svobod 

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 

objasní důležitost dodržování lidských práv a nutnost 
jejich ochrany 

lidská práva 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

diskutuje o pojmu presumpce neviny lidská práva 

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc 

dodržuje pravidla bezpečného chování v dopravě, 
vyjmenuje zásady první pomoci 

ochrana obyvatel za mimořádných událostí 

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

řešení problémů, rozvíjení samostatnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

hodnotový žebříček, moje vztahy k druhým lidem, moje psychika, moje tělo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebeovládání, sebekontroly 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dobrá organizace času, uvolnění/relaxace, hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost dotahovat nápady do reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, vzájemná spolupráce, chyby při poznávání lidí, výchova k toleranci a respektu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace verbální, neverbální, řeč těla 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

skupinová práce, asertivní chování, soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, schopnost organizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, pomáhající a prosociální chování, primární prevence škodlivých jevů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

život mezi lidmi, lidská práva 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

volební systémy, demokratické volby, politika 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

kultura, umění, svět kolem nás 

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

Den Evropy, svět kolem nás, světová náboženství 

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

sledování aktuálního dění ve světě, kultura, umění, svět kolem nás 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

otázka lidských práv, základní dokumenty 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, empatie, tolerance, lidská solidarita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

respektování zvláštností různých etnik, světová náboženství 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

přírodní a kulturní bohatství 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

přírodní a kulturní bohatství 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

význam ochrany přírody a kulturních památek 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ekologické problémy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

vliv médií na kulturu, role médií v politickém životě a ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

komunikace a spolupráce v týmu 

    

Výchova k občanství 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Německý jazyk - 8. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Chemie - 8. ročník 

• --> Hudební výchova - 8. ročník 

• --> Tělesná výchova - 8. ročník 

• --> Matematika - 8. ročník 

• --> Informatika - 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-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 

uvede příklady výhod reálnějšího poznání sebe sama i 
druhých lidí 

osobnost, sebepoznání 
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ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

vysvětlí význam osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů 

osobnost, sebepoznání 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

porovná příklady kladných a záporných charakterových 
vlastností, sám pozná ty své 

osobnost, sebepoznání 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

objasní, jak učení ovlivňuje vývoj osobnosti paměť, učení 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

vyhledá příklady psychických změn v období dospívání citový život, dospívání 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

popíše své představy o budoucnosti životní plány a cíle 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

vyjmenuje profese, jež odpovídají jeho dosavadním 
schopnostem a dovednostem 

volba povolání 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

doloží na příkladech, jak lze upevňovat pozitivní vztahy 
mezi lidmi 

sociální vztahy, komunikace 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

vysvětlí význam komunikace ve vztazích mezi lidmi sociální vztahy, komunikace 

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 

uvede na konkrétních příkladech význam rolí člověka v 
rámci různých typů skupin 

formální a neformální skupina 
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VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

objasní nevýhody agresivního a pasivního chování, 
vysvětlí zásady asertivního chování 

dialog, asertivita, empatie 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

vyjmenuje význam lidské spolupráce a tolerance ve 
společnosti 

dialog, asertivita, empatie 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

uvede příklady příčin a situací, v nichž mohou mezi lidmi 
vznikat vzájemné neshody a konflikty 

náročné situace, stres, konflikt 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

navrhne možnosti, jak lze zvládat stresové situace a 
konflikty 

náročné situace, stres, konflikt 

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 

shrne význam péče o zdraví, jeho skladbu - sociální, 
duševní, tělesné zdraví - rovnice zdraví 

člověk v sociálních vztazích 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

zaznamená příklady změn týkajících se období dospívání 
člověka 

hledání a poznávání blízkého člověka, přátelství, láska 

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 

vyjádří vlastními slovy význam přátelství hledání a poznávání blízkého člověka, přátelství, láska 

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 

vysvětlí význam zodpovědného výběru životního 
partnera 

hledání a poznávání blízkého člověka, přátelství, láska 

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 

popíše vlastními slovy rizika předčasného zahájení 
pohlavního života, možné důsledky 

hledání a poznávání blízkého člověka, přátelství, láska 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

vyjmenuje překážky k uzavření manželství předpoklady pro uzavření manželství 
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VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

objasní význam fungování rodiny rodičovství, zákon o rodině, rozvodovost 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

pojmenuje a vysvětlí problémy současné rodiny rodičovství, zákon o rodině, rozvodovost 

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 

identifikuje formy porušování práv dítěte a uvede 
možnosti pomoci v těchto situacích 

práva dítěte a jejich porušování, služby odborné 
pomoci dětem 

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 

sestaví jídelníček na základě zásad zdravého stravování zdravý způsob života, zásady zdravého stravování 

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 

uvede příklady civilizačních chorob, jejich příčiny a 
prevenci 

civilizační choroby 

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 

uvědomuje si význam ochrany před přenosnými 
chorobami 

civilizační choroby 

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 

objasní důležitost vlastního chování při odpovědnosti za 
svoje zdraví 

civilizační choroby 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

vyjmenuje příklady negativního vlivu stresu na zdraví 
člověka 

stres a jeho vliv na zdraví 
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VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

vyhledá příklady relaxačních technik, zná preventivní 
techniky předcházení stresu 

duševní odolnost, psychohygiena, relaxace 

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 

popíše projevy poruchy příjmu potravy a ví, kde hledat 
odbornou pomoc 

poruchy příjmu potravy 

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 

shrne rizika zneužívání návykových látek a dokáže 
zaujímat žádoucí postoje 

autodestruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika 

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 

identifikuje v ukázkách manipulaci v reklamě manipulativní reklama 

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 

uvědomuje si pravidla zdravého životního stylu v 
souvislosti ve vztahu k sobě samému 

zdravý způsob života 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

řešení problémů, rozvíjení samostatnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

hodnotový žebříček, moje vztahy k druhým lidem, moje psychika, moje tělo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebeovládání, sebekontroly 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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dobrá organizace času, uvolnění/relaxace, hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost dotahovat nápady do reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, vzájemná spolupráce, chyby při poznávání lidí, výchova k toleranci a respektu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace verbální, neverbální, řeč těla 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

skupinová práce, asertivní chování, soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, schopnost organizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, pomáhající a prosociální chování, primární prevence škodlivých jevů 

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

sledování aktuálního dění ve světě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

otázka lidských práv, základní dokumenty 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, empatie, tolerance, lidská solidarita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

respektování zvláštností různých etnik 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

vliv médií na kulturu, role médií v politickém životě a ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

komunikace a spolupráce v týmu 

    

Výchova k občanství 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 9. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 9. ročník 

• --> Zeměpis - 9. ročník 

• --> Matematika - 9. ročník 

• --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 7. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Informatika - 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-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

na příkladech porovná typy a formy státu stát - formy státu, formy vlády 
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VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

vysvětlí vliv reklamy a propagandy globální problémy 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

zobecní zásady společenského chování zásady společenského chování 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

rozezná předsudky a stereotypy narušující lidské vztahy sebepoznání, sebehodnocení 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

projevuje respekt ke kulturním odlišnostem a 
náboženskému přesvědčení druhých lidí 

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 

uspořádá své cíle, jistoty a priority sebepoznání, sebehodnocení 

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 

posoudí vliv hodnot na dosažení cílů systém hodnot, osobnost jedince 

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

zhodnotí vhodné a nevhodné projevy chování a jednání zásady společenského chování 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

na příkladech vysvětlí různé typy vlastnictví a potřebu 
jejich ochrany 

vlastnictví, ochrana majetku 

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 

navrhne způsob třídění zbytných a nezbytných výdajů 
domácnosti 

hospodaření domácnosti, rozpočet 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 

porovná příjmy a výdaje rodiny, principy vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu 

hospodaření domácnosti, rozpočet 
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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 funkci a hodnotu peněz peníze 

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 formy bezhotovostního a hotovostního placení hotovostní a bezhotovostní placení 

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 

uvede příklady funkcí bank a jejich služeb centrální banka, obchodní banky 

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 

objasní smysl a význam úroků centrální banka, obchodní banky 

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 

vyjmenuje nejčastější druhy pojištění a uvede jejich 
využití 

pojištění 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

porovná nabídku finančních produktů sloužících ke 
zhodnocení volných finančních prostředků 

spoření, investice 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

uvede možnosti řešení chybějících finančních 
prostředků 

úvěry, exekuce, bankrot 

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, 

vysvětlí na základě příkladu význam, podstatu a 
fungování trhu 

principy tržního hospodářství 
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na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

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 

objasní působení nabídky a poptávky na celkovou cenu 
produktu včetně nákladů, zisku a DPH 

principy tržního hospodářství 

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 

popíše, jaký má inflace vliv na hodnotu peněz inflace 

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 

vyjádří vlastními slovy účel daní a vyjmenuje zdroje 
příjmu státu 

státní rozpočet 

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 

popíše, jak stát nakládá s výdaji státní rozpočet 

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 

vyjmenuje několik příkladů sociálních dávek a příspěvků 
od státu 

sociální politika státu 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

uvede základní principy fungování demokratické 
společnosti 

demokracie - zásady a formy 

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 

seznámí se se základními ustanoveními Ústavy ČR Ústava ČR 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

orientuje se ve volebním systému ČR demokracie - volební právo, volební systém 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

zdůvodní význam voleb v demokratické společnosti demokracie - volební právo, volební systém 
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VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

diskutuje o pozitivech demokratického řízení státu v 
každodenním životě občana 

demokracie - volební právo, volební systém 

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 

vyjmenuje práva spotřebitele a klade důraz na práva 
osob druhých 

práva spotřebitelů, reklamace 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

vyzná se v základních právech a povinnostech 
zaměstnance 

zákoník práce 

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

vyjmenuje náležitosti vybraných pracovněprávních 
smluv 

zákoník práce 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

popíše činnost a úkoly orgánů právní ochrany občanů styk s úřady, orgány právní ochrany 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

identifikuje protiprávní jednání a uvědomuje si jeho 
důsledky 

právní normy 

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

uvede příklady korupčního jednání s příčinami i 
důsledky pro všechny zúčastněné 

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 

zhodnotí význam členství ČR v EU evropská integrace 

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 příklady způsobů uplatňování práva v rámci EU evropská integrace 

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

uvede příklady globalizace, její klady a zápory, diskutuje 
o hlavních příčinách a důsledcích globálních problémů 

globální problémy 

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů 

popíše projevy globálních problémů ve svém okolí a 
jejich možná řešení na lokální úrovni 

globální problémy 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

zná základní náplň práce a požadavky vybraných profesí možnosti vzdělávání 

profese 
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ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

vyjmenuje podmínky profesní i vzdělávací důležité pro 
volbu povolání a s ním spojené i profesní přípravy 

možnosti vzdělávání 

trh práce 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

uvede příklady poradenských služeb zabývajících se 
volbou vhodného vzdělávání 

poradenské služby, úřad práce 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

vybere vhodné informace k sestavení vlastního 
životopisu a navrhne formu motivačního dopisu 

životopis, motivační dopis 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

popíše, jaké je vhodné chování při přijímacím pohovoru přijímací pohovor 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

zná státní symboly včetně způsobů jejich užívání státní symboly 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 

chápe princip dělby moci, porovná úkoly moci 
zákonodárné, výkonné a soudní 

moc zákonodárná, výkonná a soudní 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

seznámí se s nebezpečím sekt a jejich zhoubným vlivem 
na osobnost člověka 

sekty 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

řešení problémů, rozvíjení samostatnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

hodnotový žebříček, moje vztahy k druhým lidem, moje psychika, moje tělo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebeovládání, sebekontroly 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dobrá organizace času, uvolnění/relaxace, hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvořivost v mezilidských vztazích, schopnost dotahovat nápady do reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, vzájemná spolupráce, chyby při poznávání lidí, výchova k toleranci a respektu 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

komunikace verbální, neverbální, řeč těla 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

skupinová práce, asertivní chování, soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, schopnost organizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, pomáhající a prosociální chování, primární prevence škodlivých jevů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

volební systémy, demokratické volby, politika 

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

Ústava ČR 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

mezinárodní vztahy, globální svět 

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

Den Evropy, mezinárodní vztahy 

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

sledování aktuálního dění ve světě, mezinárodní vztahy, globální svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

otázka lidských práv, základní dokumenty 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

projevy rasové nesnášenlivosti – jejich rozpoznávání a důvody vzniku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 
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Výchova k občanství 9. ročník  

význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, empatie, tolerance, lidská solidarita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

respektování zvláštností různých etnik, světová náboženství 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

globální svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

globální svět 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

význam ochrany přírody a kulturních památek 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ekologické problémy, globální svět 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

vliv médií na kulturu, role médií v politickém životě a ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

komunikace a spolupráce v týmu 

     

5.11 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2.5 2.5 2 9 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu fyzika dostávají žáci příležitost poznávat přírodu a její fyzikální zákony jako 
systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých 
soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů 
člověka do přírody. Jakožto předmět matematického charakteru apeluje na uplatňování početních znalostí 
žáků při řešení fyzikálních úloh. 
Během výuky žáci získávají nejzákladnější znalosti o chování věcí a látek na Zemi a ve vesmíru. Měli by 
proto být schopni rozumově vysvětlit fyzikální jevy, které je každodenně obklopují. 
V šestém ročníku se žáci seznamují s nejdůležitějšími pojmy, jako je např.: těleso, látka a pole magnetické 
či elektrické. Tyto pak používají v hlubších souvislostech i v dalších ročnících. Kromě toho žáci v šestém 
ročníku dokáží rozlišit základní veličiny (délka, objem, hmotnost, hustota, čas a teplota), znají jejich 
jednotky a umí je převádět, dokáží je měřit s využitím dostupných měřidel.  
Sedmý ročník zavede žáky k poznávání dalších důležitých pojmů běžného života. Žáci tedy z vlastních 
měření dokáží posoudit vysokou a nízkou rychlost, jsou schopni určit směr, velikost síly, a především 
následky působení síly na různá tělesa. Poznají také základní vlastnosti a chování tekutin. 
Žáci osmého ročníku znají obsah pojmu energie, umí její nejčastější formy přeměny v pohyb, v polohu 
nebo teplo. Žáci se také seznámí s elektřinou. Uvědomí si souvislosti mezi elektrickým proudem, napětím, 
odporem a budou znát, čím může být elektrický proud nebezpečný i užitečný. Žáci si rozšíří znalosti o 
zvuku. 
V devátém ročníku se žáci seznámí se střídavým proudem používaným v rozvodné elektrické síti, výrobou 
elektrické energie, elektromagnetickým zářením, jádry atomů a radioaktivním zářením. Žáci prozkoumají 
povahu světla, princip vidění i základní optická zařízení. Na závěr také poodhalí tajemství vesmíru. 

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

Předmět fyzika je vyučován s celkovou časovou dotací 9 hodin. V sedmém a osmém ročníku je výuka 
doplněna laboratorními pracemi, které dávají prostor ověřovat teorii, experimentovat a provádět měření. 
Výuka probíhá ve specializované učebně fyziky. 

Integrace předmětů • Fyzika 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- zadává úkoly, které umožňují volbu různých postupů 
- vede žáky k práci s odbornou literaturou a internetem (ve škole i doma) 
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- vede žáky ke zdokonalování grafického projevu (náčrtky, grafy) 
- umožňuje poznání výhod pořizování náčrtů při řešení problémů 
- vede žáky k plánování činnosti při experimentu 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- klade otevřené otázky 
- nabízí různé formy řešení 
- motivuje žáka k samostatnému řešení technického problému 
- zařazuje skupinovou a projektovou práci 
- poskytuje prostor pro vyslovení vlastní zkušenosti s problémem 
- otvírá prostor pro odpovědné rozhodování o profesní orientaci 
- seznamuje žáky s možnostmi poradenství v oblasti volby studia a zaměstnání 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 
- vede žáky k užívání správné terminologie 
- nabízí možnost využití různých komunikačních prostředků 
- sestavuje různorodé skupiny tak, aby se každý člen mohl uplatnit při řešení problému 
- předkládá dostatek podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků 
- učí žáky věcně argumentovat 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- podle potřeby pomáhá žákům 
- respektuje individualitu žáka 
- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 
- umožňuje každému žákovi zažít pocit úspěchu 
- přiřazuje různé role ve skupině a umožňujeme jejich prožívání 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- uplatňuje individuální přístup (talentovaní žáci a žáci s poruchami učení) 
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Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek 
- rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním důsledné přípravy  
- rozvíjí technickou gramotnost žáků čtením a pořízováním schémat 
- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a odpovědnému a tvořivému postoji k vlastní činnosti a její kvalitě 
- upozorňuje žáky na možná rizika při experimentech, bezpečnost práce 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- ukazuje žákům, jak získávat, vyhledávat a kriticky posuzovat informace 
- představuje žákům možnosti simulace fyzikálních jevů prostřednictvím ICT 
- vede žáky k využívání digitálních technologií pro správu a vyhodnocení dat, prezentaci a interpretaci 
výsledků experimentů 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Fyzika 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 6. ročník 

• --> Přírodopis - 9. ročník 

• --> Chemie - 8. ročník 

• --> Matematika - 6. ročník 

• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Tělesná výchova - 6. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní 

• Kompetence občanské 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 
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• Kompetence k učení 

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 

rozlišuje a správně používá pojmy těleso a látka tělesa a látky 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

dokáže podle vlastností - tekutost, rozpínavost a 
stlačitelnost určit skupenství látky 

pevné, kapalné a plynné látky 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

chápe, že věci kolem nás se skládají z atomů a molekul atomy a molekuly 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

dokáže vysvětlit Brownův pohyb a difúzi atomy a molekuly 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

rozlišuje a správně používá pojmy fyzikální veličina a 
jednotka 

veličiny a jednotky 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

zvolí vhodné délkové měřidlo, změří rozměry těles a 
výsledek měření zapíše s použitím správné značky a 
jednotky 

délka 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

převádí hodnoty délky vyjádřené v běžných jednotkách délka 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

zvolí vhodné váhy, změří hmotnost těles a výsledek 
měření zapíše s použitím správné značky a jednotky 

hmotnost 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

převádí hodnoty hmotnosti vyjádřené v běžných 
jednotkách 

hmotnost 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří stopkami časový interval a výsledek měření zapíše 
s použitím správné značky a jednotky 

čas 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

převádí čas vyjádřený v běžných jednotkách čas 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

zvolí vhodné objemové měřidlo, změří objem kapaliny a 
výsledek měření zapíše s použitím správné značky a 
jednotky 

objem 
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F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

převádí hodnoty objemu vyjádřené v běžných 
jednotkách 

objem 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

pomocí odměrného válce a kapaliny změří objem 
nepravidelného tělesa 

objem 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

používá pružinový siloměr k měření síly a výsledek 
měření zapíše s použitím správné značky a jednotky 

síla 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

dokáže vysvětlit, jak se mění objem a rozměry těles při 
zahřívání a ochlazování 

teplota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

zvolí vhodný teploměr, změří teplotu a výsledek měření 
zapíše s použitím správné značky a jednotky 

teplota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

objasní význam bodů 0 a 100 na Celsiově teplotní 
stupnici 

teplota 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

s pomocí digitálních technologií zmapuje časový průběh 
teploty 

teplota 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

porovnáním hmotnosti 2 těles stejného objemu určí, 
které těleso má menší (větší) hustotu 

hustota 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

řeší jednoduché úlohy na výpočet hustoty tělesa a 
výsledek zapíše s použitím správné značky a jednotky 

hustota 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

pomocí tabulek nebo digitálních technologií určí látku, 
ze které je těleso zhotoveno 

hustota 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

převádí hustotu vyjádřenou v g/cm3 a kg/m3 hustota 

 demonstruje elektrování těles  elektrování těles 

 vysvětlí přitažlivé a odpudivé elektrické síly pomocí 
dvou druhů elektrických nábojů a elektrického pole v 
jejich okolí  

elektrické pole 

 popíše a nakreslí model atomu, pojmenuje jeho části i 
částice v nich a přiřadí jim správný elektrický náboj  

model atomu 

 popíše póly a netečné pásmo tyčového magnetu  působení magnetů 

 na jednoduchých pokusech vysvětlí vzájemné působení 
dvou magnetů  

působení magnetů 
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 na jednoduchých pokusech s ocelovými pilinami vysvětlí 
pojem magnetické pole  

magnetické pole 

 načrtne zemské magnetické pole  magnetické pole Země 

 určí pomocí kompasu nebo s využitím digitálních 
technologií polohu severního a jižního zeměpisného 
pólu  

magnetické pole Země 

 demonstruje vznik magnetu zmagnetováním tělesa z 
feromagnetické látky  

výroba magnetu 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

nakreslí schematickou značku el. článku, baterie, 
žárovky, spínače a vodiče 

elektrický obvod 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

pomocí schematických značek nakreslí schéma 
elektrického obvodu 

elektrický obvod 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

podle schématu zapojí jednoduchý a rozvětvený 
elektrický obvod 

elektrický obvod 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

vyjmenuje různé zdroje el. napětí elektrický proud a napětí 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

veličinu el. napětí chápe jako vlastnost el. článku elektrický proud a napětí 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

zjistí a zapíše hodnotu napětí el. článku či baterie s 
použitím správné jednotky 

elektrický proud a napětí 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

objasní tepelné účinky el. proudu elektrický proud a napětí 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

rozhoduje, které látky jsou elektrickými vodiči a izolanty elektrické vodiče a izolanty 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

uvědomuje si nebezpečí hrozící při práci s elektřinou a 
dodržuje zásady bezpečného zacházení s el. zařízením 

bezpečné zacházení s elektrickým zařízením 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

chápe příčiny vzniku zkratu a nebezpečí, které 
představuje 

bezpečné zacházení s elektrickým zařízením 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

navrhne použití pojistky nebo jističe k ochraně před 
následky zkratu 

bezpečné zacházení s elektrickým zařízením 

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

poznávání okolního světa prostřednictvím experimentu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

různé možnosti řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

formulace myšlenek s využitím odborných výrazů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

spolupráce na řešení problémů při skupinové práci 

    

Fyzika 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Praktické 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 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

rozliší klid a pohyb tělesa vzhledem k jinému tělesu pohyb a klid tělesa 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

správně používá pojmy dráha a trajektorie trajektorie a dráha 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

posoudí, jedná-li se o pohyb přímočarý, křivočarý, 
otáčivý a posuvný, uvede konkrétní příklady těchto 
druhů pohybu 

trajektorie a dráha 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

vysvětlí rozdíl mezi pohybem rovnoměrným a 
nerovnoměrným a uvede jejich konkrétní příklady 

rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 
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F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

řeší úlohy na výpočet průměrné rychlosti tělesa rychlost 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

rozliší průměrnou a okamžitou rychlost, popíše způsoby 
jejich měření 

rychlost 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

řeší úlohy na zjištění dráhy tělesa při rovnoměrném 
pohybu 

rychlost 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

řeší úlohy na výpočet doby rovnoměrného pohybu rychlost 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

na příkladech vysvětlí vlastnosti sil a jejich účinky na 
tělesa 

síla a její znázornění 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

v měřítku znázorní sílu orientovanou úsečkou síla a její znázornění 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

změří velikost gravitační síly gravitační síla 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

určí výpočtem velikost a směr gravitační síly působící na 
povrchu Země na těleso dané hmotnosti 

gravitační síla 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

výpočtem i graficky určí výslednici dvou sil skládání sil 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

určí těžiště tělesa, chápe těžiště jako působiště 
gravitační síly 

těžiště tělesa 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

aplikuje Newtonovy pohybové zákony na konkrétní 
situace 

pohybové zákony 
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F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

navrhne vhodné použití páky, kladek a kladkostroje v 
praktických situacích 

otáčivé účinky síly 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

výpočtem určí velikost tlaku, kterým působí těleso na 
podložku, používá správné značky a jednotky 

deformační účinky síly 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

porovná velikost deformačních účinků tlakových sil na 
základě tlaku 

deformační účinky síly 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

navrhne způsoby, jak zvýšit nebo snížit velikost třecí síly brzdné síly 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

navrhne způsoby, jak zvýšit nebo snížit velikost odporu 
prostředí 

brzdné síly 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

reprodukuje Pascalův zákon Pascalův zákon 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

aplikuje Pascalův zákon při vysvětlení funkce 
hydraulických zařízení 

Pascalův zákon 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

chápe vznik hydrostatického tlaku jako důsledek 
působení gravitace na sloupec kapaliny 

hydrostatický tlak 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

řeší jednoduché úlohy na výpočet hydrostatického tlaku 
a tlakové síly, používá správné značky a jednotky 

hydrostatický tlak 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

vlastními slovy na příkladech vysvětlí princip spojených 
nádob a uvede praktické příklady využití tohoto 
principu 

hydrostatický tlak 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

objasní vznik vztlakové síly Archimedův zákon 
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F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

reprodukuje Archimedův zákon Archimedův zákon 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

porovná v konkrétní situaci velikost vztlakové a 
gravitační síly a zdůvodní chování tělesa v kapalině 

Archimedův zákon 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

chápe existenci atmosférického tlaku jako důsledek 
působení gravitace 

atmosférický tlak 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

popíše a vysvětlí Torricelliho pokus atmosférický tlak 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

s využitím digitálních technologií sleduje změny 
atmosférického tlaku v závislosti na změnách počasí 
nebo nadmořské výšce 

atmosférický tlak 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

uvědomuje si platnost Archimedova zákona pro tělesa 
ve vzduchu 

Archimedův zákon 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

správně používá pojmy podtlak a přetlak tlak plynu v uzavřené nádobě 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

na konkrétních technických zařízeních uvede příklady 
využití přetlaku a podtlaku 

tlak plynu v uzavřené nádobě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

poznávání okolního světa prostřednictvím experimentu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

různé možnosti řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

formulace myšlenek s využitím odborných výrazů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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spolupráce na řešení problémů při skupinové práci 

    

Fyzika 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 9. ročník 

• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Chemie - 8. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> 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 

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

na příkladech vysvětlí, zda dochází ke konání 
mechanické práce 

pojem mechanická práce 

fyzikální veličina práce a její jednotka 

výpočet práce 

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

řeší úlohy na výpočet práce, používá správné značky a 
jednotky 

pojem mechanická práce 

fyzikální veličina práce a její jednotka 

výpočet práce 

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

objasní výkon jako práci vykonanou za jednotku času fyzikální veličina výkon a její jednotka 

výpočet výkonu 

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

řeší úlohy na výpočet výkonu, používá správné značky a 
jednotky 

fyzikální veličina výkon a její jednotka 

výpočet výkonu 

na příkladech vysvětlí, co je kmitavý pohyb kmitavý pohyb 
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F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

fyzikální veličina frekvence a její jednotka 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

objasní význam fyzikální veličiny frekvence kmitavý pohyb 

fyzikální veličina frekvence a její jednotka 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

na příkladu zdroje zvuku popíše vznik zvuku vznik zvuku 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

vyjmenuje příklady využití ultrazvuku vznik zvuku 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

vysvětlí, jak se zvuk šíří v různých prostředích šíření zvuku 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

řeší úlohy s využitím rychlosti zvuku šíření zvuku 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

popíše vliv nadměrného hluku na zdraví a životní 
prostředí 

vnímání zvuku 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

uvede příklady typických hladin intenzity zvuku se 
správnou jednotkou 

vnímání zvuku 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

navrhne způsob, jak snížit škodlivé účinky nadměrného 
hluku 

vnímání zvuku 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

sestaví jednoduchý i rozvětvený elektrický obvod, 
předpoví a následně ověří jeho funkci 

elektrický obvod 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

s porozuměním používá veličiny elektrické napětí a 
elektrický proud 

elektrické napětí 

elektrický proud 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

změří stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud 
digitálním multimetrem 

měření elektrických veličin 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

objasní vztah mezi elektrickým napětím a proudem v 
obvodu s využitím veličiny elektrický odpor 

veličina elektrický odpor, Ohmův zákon 
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F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

objasní souvislost elektrického odporu s vlastnostmi 
elektrického vodiče a jeho využití u rezistoru 

veličina elektrický odpor, Ohmův zákon 

 popíše zvýšení vnitřní energie tělesa konáním práce a 
tepelnou výměnou a uvede konkrétní příklady z praxe 

pojem vnitřní energie tělesa 

zahřívání těles třením 

tepelná výměna 

 popíše využití tepelných vodičů a izolantů pojem vnitřní energie tělesa 

zahřívání těles třením 

tepelná výměna 

 vyjmenuje změny skupenství látky, popíše fyzikální 
podmínky, při kterých k nim dochází 

změny skupenství a stavba látek 

teplota tání, tuhnutí, varu 

změny skupenství v přírodě 

 rozlišuje polohovou a pohybovou energii tělesa  formy energie 

 na jednoduchých příkladech popíše vzájemnou 
přeměnu polohové a pohybové energie  

formy energie 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

podle štítku na spotřebiči a energetického štítku určí 
příkon elektrického spotřebiče 

elektrická energie a příkon 

měření spotřebované elektrické energie 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

řeší úlohy na výpočet spotřebované elektrické energie 
elektrickým spotřebičem 

elektrická energie a příkon 

měření spotřebované elektrické energie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

působení nadměrného hluku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

poznávání okolního světa prostřednictvím experimentu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

různé možnosti řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

formulace myšlenek s využitím odborných výrazů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

spolupráce na řešení problémů při skupinové práci 
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Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 9. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Matematika - 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 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

předvede vznik magnetického pole v okolí vodiče 
protékaného el. proudem prostřednictvím magnetky 

magnetické pole v okolí vodiče s el. proudem 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

objasní funkci elektromagnetu a jeho využití magnetické pole v okolí vodiče s el. proudem 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru stejnosměrný elektromotor 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

vyjmenuje příklady využití elektromotoru stejnosměrný elektromotor 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 

předvede elektromagnetickou indukci elektromagnetická indukce 
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vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

objasní, na čem závisí velikost a směr indukovaného 
proudu 

elektromagnetická indukce 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

vysvětlí princip generátoru elektrického napětí elektromagnetická indukce 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

načrtne průběh střídavého napětí a proudu střídavé napětí a proud 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

k popisu střídavého proudu používá veličiny frekvence, 
perioda, amplituda 

střídavé napětí a proud 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

vysvětlí princip transformátoru a jeho využití transformátor 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

objasní rozdíl mezi vodičem a polovodičem polovodičové součástky 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

vysvětlí vliv prostředí na elektrický odpor polovodiče polovodičové součástky 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

vyjmenuje některé polovodičové součástky, popíše 
jejich vlastnosti a využití 

polovodičové součástky 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

uvede příklady zdrojů světla šíření světla v optickém prostředí 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

rozliší průsvitné a průhledné optické prostředí šíření světla v optickém prostředí 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

vysvětlí vznik stínu šíření světla v optickém prostředí 
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F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

aplikuje zákon odrazu k vysvětlení vzniku obrazu v 
rovinném i kulovém zrcadle 

odraz světla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

načrtne vznik obrazu v rovinném i kulovém zrcadle a 
určí jeho vlastnosti 

odraz světla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

vyjmenuje příklady využití rovinných i kulových zrcadel odraz světla 

F-9-6-06 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 

rozliší lom světla ke kolmici a od kolmice lom světla 

F-9-6-06 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 

rozlišuje spojné a rozptylné čočky lom světla 

F-9-6-06 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 

načrtne vznik obrazu spojkou a rozptylkou a určí jeho 
vlastnosti 

lom světla 

F-9-6-06 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 

vyjmenuje příklady využití čoček lom světla 

F-9-6-06 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 

vysvětlí rozklad bílého světla lomem optickým hranolem lom světla 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

vyjmenuje objekty sluneční soustavy sluneční soustava 

fáze Měsíce 

zatmění Slunce a Měsíce 

sluneční soustava 
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F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

vysvětlí s využitím gravitační síly pohyby planet a jejich 
měsíců 

fáze Měsíce 

zatmění Slunce a Měsíce 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

vysvětlí vznik fází Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce sluneční soustava 

fáze Měsíce 

zatmění Slunce a Měsíce 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

roztřídí jednotlivé druhy elektromagnetického záření 
podle vlnové délky a frekvence 

elektromagnetické záření 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

popíše využití jednotlivých druhů elektromagnetického 
záření a posoudí jejich vliv na zdraví člověka 

elektromagnetické záření 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

vyjmenuje druhy radioaktivního záření a vysvětlí jeho 
původ 

jádra atomů 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

popíše, jaké jsou negativní účinky na zdraví a jak se 
radioaktivní záření využívá 

jádra atomů 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

vysvětlí, jaké jsou možnosti ochrany před radioaktivním 
zářením 

jádra atomů 

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

rozliší zdroje energie obnovitelné a neobnovitelné elektrárny 

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

podle schématu vysvětlí funkci různých druhů 
elektráren 

elektrárny 

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

posoudí vliv různých druhů elektráren na životní 
prostředí 

elektrárny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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vliv získávání různých forem energie na životní prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

poznávání okolního světa prostřednictvím experimentu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

různé možnosti řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

formulace myšlenek s využitím odborných výrazů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

spolupráce na řešení problémů při skupinové práci 

     

5.12 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 2.5 2 4.5 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Výuka chemie směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. Pro výuku je charakteristické poznávání 
základních chemických pojmů a zákonitostí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Žáci poznávají 
některé chemické jevy, učí se je vysvětlovat a uvádět do souvislostí s praktickou aplikací. Vzdělávání v 
chemii je zaměřeno na poznávání chemických látek, směsí a reakcí, které jsou součástí přírody a běžného 
života nás všech. 
Vyučovací předmět chemie dále souvisí s matematikou a její aplikací při řešení chemických výpočtů.  
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Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výuka předmětu chemie probíhá v 8. a 9. ročníku. V 8. ročníku s časovou dotací 2 vyučovacích hodin týdně 
z povinné časové dotace. Žáci mají navíc 1 hodinu za 14 dní z disponibilní časové dotace. V této hodině 
samostatně provádějí chemické pokusy. V 9. ročníku je 1 hodina z povinné dotace a 1 hodina z disponibilní 
časové dotace. 
V 8. ročníku je výuka zaměřena na témata z anorganické chemie. Na začátku 9. ročníku je dokončena 
anorganická chemie tématem soli a redoxní reakce a následně navazuje učivo organické chemie. 

Integrace předmětů • Chemie 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vede žáky k osvojení chemických pojmů, symbolů, značek a vzorců pro práci s texty i pro běžný život 
- experimentální činností žáků posiluje jejich pozitivní vztah k chemii 
- vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací, k trvalé potřebě získávat nové 
informace 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k objevování vlastností a vzájemných vztahů chemických látek 
- nabízí problémové situace a povzbuzuje žáky při řešení problémů 
- vede žáky k zodpovědnosti, samostatnosti i týmové práci 
- rozvíjí u žáků logické myšlení ověřováním hypotéz 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- podporuje žáky v argumentování vhodnou formou 
- rozvíjí u žáků vlastní názor 
- vede žáky k využívání odborného názvosloví, chemických symbolů a značek 
- klade důraz na vhodnou formu komunikace při řešení problémů při práci ve skupinách a při laboratorních 
pracích 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- při výuce umožňuje žákům spolupracovat ve skupinách a při laboratorních pracích, pomáhat si a 
vzájemně se respektovat 
- umožňuje žákům zastávat různé role v týmu a zhodnotit práci týmu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

269 

Název předmětu Chemie 

- vyžaduje od žáků dodržování pravidel pro soužití ve škole a pravidel pro bezpečnou práci v chemické 
laboratoři 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- nabádá k dodržování práv a povinností žáků, které stanovuje školní řád, pravidel pro bezpečnou práci v 
chemické laboratoři a pravidel pro práci s chemickými látkami 
- vede žáky k ohleduplnému vztahu k lidem a zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolání a 
poskytnutí pomoci) 
- klade důraz na ekologické myšlení (na příkladech chemických výrob), vede žáky ke třídění odpadu 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- podporuje u žáků tvořivou a manuální činnost 
- dbá, aby žáci hospodárně pracovali se svěřeným materiálem 
- učí žáky správnému užívání laboratorního skla a dalších pomůcek při provádění chemických pokusů 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- podněcuje k využívání PC a ICT k zjišťování informací 
- učí žáky pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně internetu, vyhledávat v tabulkách hodnoty 
potřebné pro výpočty v chemii 
- nabádá k využívání digitálních technologií, k zautomatizování a zjednodušení pracovních postupů a tím ke 
zkvalitnění výsledků práce 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Chemie 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 9. ročník 

• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Fyzika - 6. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 
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• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> Fyzika - 8. ročník 

• --> Matematika - 8. 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 

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 

respektuje zásady bezpečnosti a hygieny práce řád odborné učebny a laboratoře 

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 

prokáže teoretické znalosti poskytování první pomoci 
při popáleninách a řezných poraněních 

zásady první pomoci při možných úrazech v laboratoři 

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 

bezpečně pracuje s chemikáliemi v chemické laboratoři zásady bezpečné práce – ve školní laboratoři i v 
běžném životě 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek vyjmenuje základní vlastnosti látek ověřené 
pozorováním a pokusem 

vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav 
látek 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

identifikuje nebezpečné látky nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, 
piktogramy a jejich význam 
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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 

rozpozná symboly nebezpečnosti a vysvětlí jejich 
význam 

nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, 
piktogramy a jejich význam 

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 

vyhledá na internetu bezpečnostní list k chemické látce, 
chápe význam jednotlivých částí včetně H-vět a P-vět 

nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, 
piktogramy a jejich význam 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky vysvětlí pojem stejnorodá a různorodá směs směsi – různorodé, stejnorodé - roztoky 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky rozlišuje konkrétní příklady různorodých směsí směsi – různorodé, stejnorodé - roztoky 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

matematicky vyčíslí složení roztoku směsi – různorodé, stejnorodé - roztoky 

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

k vyjádření složení roztoku využívá hmotnostní zlomek a 
koncentraci 

směsi – různorodé, stejnorodé - roztoky 

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku 

koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

v laboratoři prakticky připraví roztok o zadaném složení směsi – různorodé, stejnorodé - roztoky 

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku 

koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený 
roztok 

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

aplikuje metody oddělování složek ze směsí oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) 

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

vysvětlí principy základních metod oddělování složek ze 
směsí 

oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) 

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

vyjmenuje příklady směsí používaných v domácnosti a 
objasní možnosti oddělení jednotlivých složek z těchto 
směsí 

směsi – různorodé, stejnorodé - roztoky 

oddělování složek směsí (usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace) 

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu 

rozezná různé druhy vody podle obsahu minerálních 
látek, znečištění a podle použití 

voda – destilovaná, pitná, odpadní, čistota vody 
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CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu 

objasní princip výroby pitné vody výroba pitné vody 

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu 

vyjmenuje faktory způsobující znečištění vody a 
vzduchu 

voda – destilovaná, pitná, odpadní, čistota vody 

vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu 

vyjmenuje chemické látky vyskytující se ve vzduchu, 
objasní význam ozonové vrstvy 

vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech 

vysvětlí složení atomu, využívá protonové číslo částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové 
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho 
změny v chemických reakcích, elektrony 

prvky – názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a 
použití vybraných prvků 

skupiny a periody v periodické soustavě chemických 
prvků, protonové číslo 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech 

vysvětlí pojem molekula, rozliší molekulu prvku a 
sloučeniny 

částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové 
jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho 
změny v chemických reakcích, elektrony 

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

popíše periodickou soustavu prvků, rozlišuje pojmy 
skupina a perioda 

prvky – názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a 
použití vybraných prvků 

skupiny a periody v periodické soustavě chemických 
prvků, protonové číslo 

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

vyhledá prvky a rozdělí je podle vlastností, uvede jejich 
využití 

prvky – názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a 
použití vybraných prvků 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

zapíše jednoduché chemické reakce chemickou rovnicí, 
uvede příklady jejího využití v praxi, rozliší reaktanty, 
produkty a základní typy chemických reakcí 

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, látkové množství, molární 
hmotnost 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 

vypočítá molární hmotnost sloučeniny z molárních 
hmotností chemických prvků s využitím chemických 

chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, látkové množství, molární 
hmotnost 
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důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

tabulek, vypočítá hmotnost látky z daného látkového 
množství 

CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

vyjmenuje faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 
a jejich možnou nebezpečnost 

faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – 
teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, 
katalýza 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

v praxi ověří platnost zákona zachování hmotnosti chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, 
chemické rovnice, látkové množství, molární 
hmotnost 

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 

zapíše vzorce významných zástupců oxidů, sulfidů a 
halogenidů, popíše vlastnosti a jejich vliv na životní 
prostředí a uvede jejich využití 

chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví 
jednoduchých anorganických sloučenin 

oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů 

sulfidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných sulfidů 

halogenidy - vlastnosti a použití vybraných prakticky 
využívaných zástupců 

CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

s využitím pH papírku rozliší kyselé a zásadité roztoky 
běžně využívané v domácnostech, změří jejich pH a 
pomocí digitálních technologií vyhodnotí výsledky 
měření 

měření pH univerzálním indikátorovým papírkem 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

uvede zásady první pomoci při zasažení pokožky 
roztokem kyseliny nebo hydroxidu 

zásady první pomoci při možných úrazech v laboratoři 

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 

zapíše vzorce významných zástupců hydroxidů a kyselin, 
popíše vlastnosti a jejich vliv na životní prostředí a 
uvede jejich využití 

kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; 
vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky 
významných kyselin a hydroxidů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

rozvoj sociálních dovedností při experimentálních činnostech 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

práce ve skupině, respektování a naslouchání názoru ostatních 

    

Chemie 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 9. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 9. ročník 

• --> Fyzika - 8. ročník 

• --> 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 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

respektuje zásady bezpečnosti a hygieny práce řád odborné učebny a laboratoře 

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 

zapíše vzorce významných zástupců solí, popíše 
vlastnosti a jejich vliv na životní prostředí a uvede jejich 
využití 

soli kyslíkaté a bezkyslíkaté – vlastnosti, použití 
vybraných solí 

CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

prakticky provede neutralizaci, postupně zaznamenává 
hodnoty pH, výsledky vyhodnotí pomocí digitálních 
technologií 

soli kyslíkaté a bezkyslíkaté – vlastnosti, použití 
vybraných solí 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

vysvětlí princip hašení požáru, způsoby hašení požáru v 
praktickém životě 

hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti 

redoxní reakce 
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CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

vysvětlí pojem uhlovodíky, rozdělení, uvede základní 
zástupce, jejich vzorce, vlastnosti a praktické využití 

uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, 
alkenů, alkynů a aromatických uhlovodíků 

chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví 
jednoduchých organických sloučenin 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

uvede příklady fosilních paliv a jejich využití, posoudí 
výhody a nevýhody používání 

paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná 
paliva 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

vyjmenuje produkty zpracování ropy a uhlí a jejich 
využití 

paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná 
paliva 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

vyjmenuje významné skupiny derivátů uhlovodíků, 
nejběžnější zástupce, jejich vlastnosti a využití 

deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných 
bezkyslíkatých a kyslíkatých derivátů uhlovodíků 

chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví 
jednoduchých organických sloučenin 

CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

rozlišuje základní složky potravy, uvede konkrétní 
příklady 

přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 
bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

uvede příklady surovin při chemických výrobách, 
vysvětlí význam chemických výrob 

chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti 
se životním prostředím, recyklace surovin, koroze 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

průmyslová hnojiva 

tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, 
sádra, keramika 

plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, 
likvidace 

detergenty, pesticidy a insekticidy 

léčiva a návykové látky 

redoxní reakce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

analýza problémů, jejich vyhodnocení a zvolení nejvhodnějšího řešení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

získávání nových poznatků využitelných v praxi 
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5.13 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2.5 2 2 8.5 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda, Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět přírodopis je začleněn ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Jeho náplň také souvisí se 
vzdělávací oblastí Člověk a zdraví. 
Vzdělávání v předmětu přírodopis směřuje k podpoře a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny. Umožňuje 
žákům pochopit existenci člověka v rámci přírody i negativní dopady jeho činnosti na přírodu a zdraví 
člověka. Seznamuje žáky s pozitivními i negativními vlivy člověka na životní prostředí. 
Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. 
Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe 
se orientovat v běžném životě.  
Přírodopis svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět 
zákonitostem přírodních procesů a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich 
aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je to, že při studiu přírody specifickými poznávacími 
metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, 
objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě 
pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. 
 

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

Přírodopis je koncipován jako samostatný předmět. V 6. ročníku je zařazen v rozsahu 2 vyučovacích hodin 
týdně z povinné časové dotace. V 7. ročníku jsou 2 vyučovací hodiny z povinné dotace a 0,5 hodiny z 
disponibilní časové dotace, která je věnována praktickým činnostem. Realizace probíhá v podobě 1 hodiny 
za 14 dní. V 8. ročníku je integrovaný do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v rozsahu 2 hodin týdně. V 
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9. ročníku jsou celkem 2 vyučovací hodiny. 1 hodina je z povinné časové dotace a 1 hodina z disponibilní 
časové dotace. Výuka se realizuje v odborné učebně přírodopisu, ale i v klasických učebnách. Odborná 
učebna je vybavena dataprojektorem s možností využití moderní didaktické techniky včetně internetu a 
veškerými pomůckami pro praktické činnosti při laboratorních pracích. Kmenové učebny pak 
dataprojektorem a PC s připojením na internet. Třídy (v případě početných tříd) se dělí na laboratorní 
práce tak, aby každý žák měl své pracovní místo s pomůckami. 
6. ročník - obecná biologie, biologie rostlin, hub a živočichů (jednobuněčné organismy, nižší rostliny, 
bezobratlí) 
7. ročník - biologie rostlin a živočichů (vyšší živočichové, vyšší rostliny) 
8. ročník - biologie savců a člověka 
9. ročník - neživá příroda, základy ekologie 
Průběžně je zařazováno praktické poznávání přírody. 

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví 

• Přírodopis 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, ke kritickému posouzení získaných informací a 
jejich využití k dalšímu studiu 
- vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací, k trvalé potřebě získávat nové 
informace 
- vytváří příležitosti, aby žáci, za použití odborné literatury a informačních technologií, správně operovali s 
pojmy užívanými v přírodních vědách, uváděli je do souvislostí, propojovali je a třídili do systémů 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- vede žáky k tomu, aby dokázali správně vyhodnotit situaci, analyzovat ji, rozlišit podstatné informace, 
motivuje žáka k samostatnému řešení problému 
- žákovi umožní objevovat řešení problému a zdůvodnit své řešení, zhodnotit svůj postup 
- vede žáky k logickému postupu od formulace problému až k interpretaci vhodného, přiměřeného a 
dostupného řešení, za použití vhodné terminologie, definic a pojmů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
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- vede žáky k formulaci vlastních názorů, podporuje je v argumentaci, ve vhodné oponentuře, k užívání 
správné terminologie 
- zadává úkoly pro práci ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky, diskusi, respektování 
názorů druhých 
- umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- začleňuje žáky do kolektivu, umožňuje jim navazovat interpersonální vztahy, zprostředkovává a vede je 
ke skupinové spolupráci a vzájemnému respektu k dosaženým výsledkům 
- respektuje individualitu žáka, umožňuje každému žákovi zažít pocit úspěchu, vede žáky k poznání 
osobnostních kvalit 
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a etických norem 
- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního 
zdraví i zdraví svých blízkých 
- seznamuje žáky s organizacemi a sdruženími, zabývajícími se ekologií, ochranou organismů apod. 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a 
živými přírodninami 
- zadává úkoly tak, aby žáci měli možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup práce a časový 
rozvrh 
- vede žáky k získání pracovních návyků a k sebehodnocení 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky k využívání digitálních technologií, které jim usnadní práci 
- nabádá k využívání běžných aplikací a služeb na digitálních zařízeních 
- vede žáky k vytváření a úpravám digitálního obsahu za pomoci digitálních prostředků 
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Název předmětu Přírodopis 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Přírodopis 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Fyzika - 6. ročník 

• --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Český jazyk - 6. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 6. ročník 

• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> 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 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

zhodnotí vliv jednotlivých sfér Země na vznik a vývoj 
života 

názory na vznik života 

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

vlastními slovy popíše teorii vzniku života na Zemi a 
jeho postupný vývoj 

názory na vznik života 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

vyjmenuje základní projevy a podmínky života vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím 
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objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

uvede příklady jednoduchých potravních řetězců v 
různých ekosystémech, vysvětlí jejich podstatu a 
vzájemné vztahy mezi organismy P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 

prostředí a vztahy mezi nimi 
populace, společenstva, přirozené a umělé 
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 

ochrana přírody a životního prostředí - globální 
problémy a jejich řešení 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

chráněná území 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

s porozuměním užívá pojem ekosystém, producent, 
konzument, rozkladač, potravní pyramida, potravní 
řetězec 

organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi 
organismy, mezi organismy a prostředím 

populace, společenstva, přirozené a umělé 
ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v 
ekosystému 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody uplatňuje praktické metody poznávání přírody - práce s 
lupou, atlasy, určovacími klíči 

praktické metody poznávání přírody – pozorování 
lupou, zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení 
herbáře a sbírek 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

popíše jednotlivé části rostlinného a živočišného těla od 
buňky po organismus 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování 

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

popíše stavbu a význam virů, bakterií, řas a sinic viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 

řasy a sinice 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

rozliší naše nejznámější jedlé, nejedlé a jedovaté houby 
s plodnicemi a porovná je podle charakteristických 
znaků 

houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní 
a negativní vliv na člověka a živé organismy 

houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady 
sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

vysvětlí funkci dvou organismů ve stélce lišejníku lišejníky – výskyt a význam 
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P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

rozlišuje a porovnává jednobuněčné organismy buňka rostlinná, živočišná, bakteriální 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

porovná základní vnější a vnitřní stavbu bezobratlých 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – prvoci, bezobratlí 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 
členovci) P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 

živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

seznámí se se zásadami bezpečného chování při 
kontaktu s nebezpečnými živočichy 

prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci) 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

vyjmenuje příklady kladných i záporných vlivů člověka 
na životní prostředí a uvede příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

ochrana přírody a životního prostředí - globální 
problémy a jejich řešení 

P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

objasní rozdíly mezi pohlavním a nepohlavním 
rozmnožováním 

prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci) 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody vytvoří mikroskopický preparát a pozoruje buňky mikroskop, zásady práce s mikroskopem 

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

rozvíjí své znalosti procvičováním prostřednictvím 
digitálních technologií 

viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní 
a negativní vliv na člověka a živé organismy 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

vysvětlí význam Slunce, vody, kyslíku a oxidu uhličitého 
pro život na Zemi 

vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

popíše stavbu buňky buňka rostlinná, živočišná, bakteriální 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

vyjmenuje buněčné organely a jejich funkce stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 
rozmnožování 
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P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

vyjmenuje příklady virových a bakteriálních 
onemocnění 

viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

vztahy mezi organismy, ekosystém jako celek, příklady ekosystémů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

činnost člověka a jeho důsledky na životní prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

zásady udržitelného rozvoje, ochrana životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

organismy a jejich přizpůsobení životním podmínkám 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

praktické poznávání přírody - laboratorní práce 

    

Přírodopis 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 7. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> Český jazyk - 7. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 
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• 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 

vysvětlí rozdíl mezi strunatci (struna hřbetní) a 
obratlovci (obratle) 

vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – strunatci (paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

předložené organismy pozná a roztřídí do 
taxonomických skupin, uvede společné a rozdílné znaky 

strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

pozoruje chování živočichů a způsob jejich života, 
posuzuje přizpůsobení danému prostředí 

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

osvojí si zásady manipulace s živočichy péče o vybrané domácí živočichy, chov 
domestikovaných živočichů, živočišná společenstva 

P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

uvede příklady nepohlavního rozmnožování rostlin systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných), jejich vývoj a 
využití hospodářsky významných zástupců 

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

objasní průběh pohlavního rozmnožování systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných), jejich vývoj a 
využití hospodářsky významných zástupců 

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

dědičnost a proměnlivost organismů – podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

rozliší znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin jednoděložné a dvouděložné rostliny 
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P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

rozliší části těla semenných rostlin, vyjmenuje jejich 
stavbu a funkci 

anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam 
jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, 
list, květ, semeno, plod) 

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

objasní průběh fotosyntézy a dýchání fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování 

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

vyjmenuje podmínky ovlivňující růst a vývin 
hospodářsky významných rostlin 

systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), 
nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných), jejich vývoj a 
využití hospodářsky významných zástupců 

význam rostlin a jejich ochrana 

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

k určování rostlin a jejich zařazování do taxonomických 
skupin využívá atlasy a určovací klíče 

praktické metody poznávání přírody – pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

rozvíjí své znalosti procvičováním prostřednictvím 
digitálních technologií 

vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – strunatci (paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

vyhledá informace prostřednictvím internetu a 
prezentuje výsledky své práce 

vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů – strunatci (paryby, 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

společenstva - druhová skladba 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

praktické poznávání přírody - laboratorní práce 

    

Přírodopis 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 8. ročník 
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• --> Chemie - 9. ročník 

• --> Německý jazyk - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Tělesná výchova - 8. ročník 

• --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 9. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 7. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 6. ročník 

• --> Německý jazyk - 9. ročník 

• --> Anglický jazyk - 9. ročník 

• --> Fyzika - 8. ročník 

• --> Fyzika - 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 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

lokalizuje jednotlivé orgány a popíše jejich funkci anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost 
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

vyjmenuje příklady savců chovaných v domácnostech a 
popíše péči o ně 

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

popíše význam a způsoby ochrany savců rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 
domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 
živočišná společenstva 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

uvede příklady dědičných znaků v příbuzenských 
vztazích 

dědičnost a proměnlivost organismů – podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

popíše stavbu orgánových soustav anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

vysvětlí funkční návaznost a spolupráci jednotlivých 
soustav mezi sebou 

anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

zařadí člověka do systému živočišné říše fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování 
člověka 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

vysvětlí vznik a vývin nového jedince od početí až do 
stáří 

fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování 
člověka 

dědičnost a proměnlivost organismů – podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

uvede příčiny nejznámějších nemocí, jejich prevenci a 
léčení 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 
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VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

předvede poskytnutí předlékařské první pomoci u 
vybraných poranění 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 

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 význam základních živin a vody pro organismus 
a uvede příklady jejich zdrojů v potravě 

trávicí soustava, základní živiny 

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 

uvede vliv výživy na zdravotní stav a možný výskyt 
civilizačních nemocí 

trávicí soustava, základní živiny 

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 

konzultuje svůj zdravotní stav a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

VZ-9-1-04 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 

aplikuje odpočinkové a nápravné techniky nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 
praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

vnímá změny v období dospívání, respektuje odlišnost 
druhého pohlaví 

fylogeneze a ontogeneze člověka – rozmnožování 
člověka 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

předložené organismy pozná a roztřídí do 
taxonomických skupin, uvede společné a rozdílné znaky 

savci - znaky, rozdělení, zástupci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

projevy chování živočichů 
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

vyhledá informace prostřednictvím internetu a 
prezentuje výsledky své práce 

vývoj, vývin a systém savců – významní zástupci 
jednotlivých skupin 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

rozvíjí své znalosti procvičováním prostřednictvím 
digitálních technologií 

anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

orientuje se v principech zdravého životního stylu trávicí soustava, základní živiny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

lidská plemena jako výsledek přizpůsobení se životnímu prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

lidská plemena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

činnost nervové soustavy a žláz s vnitřní sekrecí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

předlékařská první pomoc - laboratorní práce 

    

Přírodopis 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 9. ročník 

• --> Chemie - 8. ročník 

• --> Chemie - 9. ročník 

• --> Fyzika - 6. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 9. ročník 

• --> Anglický jazyk - 9. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 
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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 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

na základě zjištěných fyzikálních a chemických vlastností 
určí vybrané minerály a horniny 

nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní 
třídění, praktický význam a využití zástupců, určování 
jejich vzorků 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

popíše horninový cyklus a koloběh vody v přírodě nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní 
třídění, praktický význam a využití zástupců, určování 
jejich vzorků 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

vyjmenuje základní vnitřní a vnější geologické děje a 
vysvětlí jejich příčiny a důsledky 

vznik a stavba Země, historie Země 

P-9-6-03 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi 

vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky 

vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické 
změny, vznik života, výskyt typických organismů a 
jejich přizpůsobování prostředí 

podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší 
pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy a na člověka 

mimořádné události způsobené přírodními vlivy – 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v 
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi 
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P-9-6-03 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi 

vysvětlí význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje půdní typy a druhy 

půdy – složení, vlastnosti a význam 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

charakterizuje jednotlivé éry historického vývoje Země vznik a stavba Země, historie Země 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

uvede příklady narušení rovnováhy ekosystému a 
příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní 
prostředí 

ochrana přírody a životního prostředí – globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

vyhledá informace prostřednictvím internetu a 
prezentuje výsledky své práce 

mimořádné události způsobené přírodními vlivy – 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v 
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

zdroje energie, nerostné suroviny 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

globální oteplování, klimatické změny, hospodářská činnost člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

praktické poznávání neživé přírody - laboratorní práce 

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

nerostné suroviny, zajímavé výtvory neživé přírody 
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5.14 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Zeměpis je jedním z vyučovacích předmětů tematického okruhu Člověk a jeho svět. Má přírodovědný a 
společenskovědní charakter. Vede žáky k získávání a chápání přírodovědných poznatků a k jejich aplikaci v 
praktickém životě. Pomáhá jim orientovat se v současném světě a vytváří u nich vědomí evropské 
sounáležitosti. Učí žáky modernímu postoji k lidem odlišné rasy, kultury a náboženství. Dává návod, jak se 
správně chovat v případě živelné pohromy, jak ji předvídat, jak eliminovat případná rizika. Seznamuje žáky 
s globálními problémy, s jejich příčinami, poukazuje na problematické regiony současného světa. 

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

Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně. Časové rozvržení představuje 
dvouhodinovou týdenní dotaci v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Výuka probíhá v kmenových učebnách nebo v 
odborné učebně informatiky. K organizačním formám výuky patří i poznávací vycházky, výlety, odborné 
exkurze a besedy s cestovateli. Obsahově se výuka zeměpisu zaměřuje zejména na tyto oblasti: postavení 
Země ve vesmíru, krajinná sféra, geografie světadílů a oceánů, geografie České republiky, politický zeměpis 
a vliv člověka na krajinu.  

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie) 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich rozhodování, připravuje je na celoživotní učení 
- na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětluje smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení, a 
tím je motivuje 
- podněcuje žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost 
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Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- umožňuje žákům řešit problémy vytvářením praktických problémových úloh a situací 
- pomocí modelových příkladů vede žáky k algoritmizaci řešení problémů 
- podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu a umožňuje jim spolupráci 
- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor a vhodně argumentovali 
- podporuje žáky naslouchat druhým, vést dialog 
- připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- podporuje skupinovou práci ve výuce, upřednostňuje začlenění všech žáků a střídání rolí žáků ve skupině 
- vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují a pomáhají si 
- upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 
- na konkrétních modelových příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování lidí 
- vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostřed 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 
- vede žáky k přizpůsobení se pracovním podmínkám 
- umožňuje žákům prezentovat výsledek své práce  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky k využívání digitálních technologií, které jim usnadní práci 
- nabádá žáky k využívání běžných aplikací a služeb na digitálních zařízeních 
- vede žáky k vytváření a úpravám digitálního obsahu za pomoci digitálních prostředků 
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Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Zeměpis 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 6. ročník 

• --> Chemie - 8. ročník 

• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Výchova k občanství - 6. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> Fyzika - 6. ročník 

• --> Tělesná výchova - 6. ročník 

• --> 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 

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

popíše postavení Země ve vesmíru Země jako vesmírné těleso 

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

vyjádří vlastními slovy podstatné vlastnosti Země tvar, velikost Země 
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Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

vysvětlí důsledky pohybů Země kolem zemské osy a 
kolem Slunce pro život na Zemi 

pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních 
období 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

vysvětlí a aplikuje základní geografickou, topografickou 
a kartografickou terminologii 

znázorňování Země - globus, mapy, atlas, měřítko, 
časová pásma, mapové značky 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

objasní určování zeměpisné polohy na mapách podle 
údajů zeměpisné šířky a zeměpisné délky 

zeměpisná síť, zeměpisná poloha 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

objasní různé použití mapových děl druhy map 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

načrtne dle zadání vlastní mapu, pojmenuje světové 
strany, ukáže, jak zorientovat mapu 

základy praktické topografie a orientace v terénu 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

vysvětlí pojem geografická (krajinná) sféra a popíše 
jednotlivé složky přírodní sféry 

přírodní složky krajiny 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

popíše stavbu zemského tělesa stavba Země 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

objasní pohyby litosféry, jejich důsledky a vliv na lidskou 
společnost 

litosféra 

vnější a vnitřní činitelé krajinné sféry 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

pojmenuje tvary zemského povrchu a síly, které ho 
utváří 

litosféra 

vnější a vnitřní činitelé krajinné sféry 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím atmosféra 
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Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

vyjmenuje podnebné pásy atmosféra 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

popíše vybrané meteorologické prvky a jejich vliv na 
lidskou společnost 

atmosféra 

hydrosféra 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

popíše rozmístění vody na Zemi hydrosféra 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

vysvětlí podstatu koloběhu vody na Zemi hydrosféra 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

popíše jednoduše vznik a složení půdy pedosféra 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

vyjmenuje vybrané půdní druhy a typy pedosféra 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

popíše vegetační pásy (biomy), zařadí je k podnebnému 
pásu 

biosféra 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

přírodní krajiny (biomy) 
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Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

porovná kulturní a přírodní krajinu, vysvětlí rozdíly členění krajinné sféry 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

popíše přírodní rizika, která ohrožují člověka a uvede 
příklady vedoucí ke zmírnění následků pro společnost 

litosféra 

atmosféra 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

uvede příklady využívání přírodních zdrojů a dopady 
této činnosti na životní prostředí 

hydrosféra 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

uvede počet a rozmístění lidí na Zemi obyvatelstvo - počet, vývoj, rozmístění 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

vyjmenuje nejlidnatější regiony světa obyvatelstvo - počet, vývoj, rozmístění 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

popíše základní znaky sídel obyvatelstvo a sídla 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

porovná státy světa na základě podobných a odlišných 
znaků 

dělení států 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

vyjmenuje příklady nejvýznamnějších mezinárodních 
organizací 

významné organizace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

státní zřízení států, politické uspořádání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

nezbytnost jednotlivých sfér pro život na Zemi (voda, vzduch, půdy) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné vztahy mezi lidmi různých ras, národností a náboženství 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

zaostalé a vyspělé státy, lidské rasy, náboženství 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

krajinná sféra – biosféra, atmosféra, pedosféra 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

297 

Zeměpis 6. ročník  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

krajinná sféra - biosféra 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

lidé na zemi 

    

Zeměpis 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 7. ročník 

• --> Dějepis - 9. ročník 

• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Český jazyk - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

• --> Hudební výchova - 7. ročník 

• --> Anglický jazyk - 8. ročník 

• --> Anglický jazyk - 7. ročník 

• --> 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 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

vyjmenuje sektory světového hospodářství a objasní 
jejich význam 

sektory hospodářství 
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Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

nalézá na mapě hlavní oblasti světové těžby sektory hospodářství 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

objasní význam vlivu přírodních a socioekonomických 
podmínek na rozmístění průmyslu a zemědělství 

zemědělství a průmysl 

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

pojmenuje na mapách světadíly a oceány světa, 
porovnává je 

světadíly, oceány 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

popíše polohu, rozlohu, povrch, podnebí, vodstvo, 
biomy, přírodní zdroje, obyvatelstvo a hospodářské 
aktivity na jednotlivých světadílech 

Afrika: 
poloha, rozloha 
povrch 
podnebí a přírodní krajiny 
vodstvo 
obyvatelstvo a hospodářství 

Amerika: 
poloha, rozloha 
povrch 
podnebí a přírodní krajiny 
vodstvo 
obyvatelstvo a hospodářství 

Austrálie a Oceánie: 
poloha, rozloha 
povrch 
podnebí a přírodní krajiny 
vodstvo 
obyvatelstvo a hospodářství 

Polární oblasti: 
vymezení polohy, přírodní podmínky 

Asie: 
poloha, rozloha 
povrch 
podnebí a přírodní krajiny 
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vodstvo 
obyvatelstvo a hospodářství 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

označí na mapách vybrané přírodní a socioekonomické 
pojmy 

Afrika: 
orientace na mapách 

Amerika: 
orientace na mapách 

Austrálie a Oceánie: 
orientace na mapách 

Asie: 
orientace na mapách 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

vyjmenuje regiony světadílu a popíše přírodní a 
socioekonomické podmínky vybraných států 

regiony Afriky 

regiony Ameriky 

regiony Asie 

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

vybaví si nejzávažnější změny, vývoj přírodních a 
socioekonomických podmínek ve vybraných regionech 
světadílu 

regiony Afriky 

regiony Ameriky 

regiony Asie 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

vybaví si aktuální problémy obyvatel v rámci regionu 
daného světadílu 

regiony Afriky 

regiony Ameriky 

regiony Asie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

problémy týkající se Afriky (nemoci, chudoba, hlad, desertifikace), regiony světa 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

práce s textem, sledování různých médií, získávání informací 

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

státní zřízení států, politické uspořádání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

lidské rasy, světová náboženství 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

300 

Zeměpis 7. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

lidé na zemi 

    

Zeměpis 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Německý jazyk - 8. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 8. ročník 

• --> Dějepis - 9. ročník 

• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 9. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> Hudební výchova - 8. ročník 

• --> Anglický jazyk - 9. ročník 

• --> Ruský jazyk - 9. ročník 

• --> Matematika - 8. ročník 

• --> 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 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

popíše polohu, rozlohu, povrch, podnebí, vodstvo, 
biomy, přírodní zdroje, obyvatelstvo a hospodářské 
aktivity na jednotlivých světadílech 

Asie: 
poloha, rozloha 
povrch 
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potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

podnebí a přírodní krajiny 
vodstvo 
obyvatelstvo a hospodářství 

Evropa: 
poloha, rozloha 
povrch 
podnebí a přírodní krajiny 
vodstvo 
obyvatelstvo a hospodářství 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

označí na mapách vybrané přírodní a socioekonomické 
pojmy 

Asie: 
orientace na mapách 

Evropa: 
orientace na mapách 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

vyjmenuje regiony světadílu a popíše přírodní a 
socioekonomické podmínky vybraných států 

regiony Asie 

regiony Evropy 

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

vybaví si nejzávažnější změny a vývoj přírodních a 
socioekonomických podmínek ve vybraných regionech 
světadílu 

regiony Asie 

regiony Evropy 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

vybaví si aktuální problémy obyvatel v rámci regionu 
daného světadílu 

regiony Asie 

regiony Evropy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

práce s textem, sledování různých médií, získávání informací 

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

státní zřízení států, politické uspořádání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Zeměpis 8. ročník  

regiony světa 

    

Zeměpis 9. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 9. ročník 

• --> Chemie - 9. ročník 

• --> Německý jazyk - 9. ročník 

• --> Dějepis - 9. ročník 

• --> Výchova k občanství - 9. ročník 

• --> Matematika - 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 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

vybaví si příklady zapojení České republiky ve světových 
organizacích a institucích 

poloha ČR v Evropě 

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 

popíše polohu, vybrané přírodní a socioekonomické 
podmínky ČR 

poloha ČR v Evropě, přírodní podmínky, obyvatelstvo 
a sídla, hospodářství 

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 

na příkladech vyjádří vlastními slovy výhody a nevýhody 
v porovnání s vybranými zahraničními státy 

poloha ČR v Evropě, přírodní podmínky, obyvatelstvo 
a sídla, hospodářství 
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Zeměpis 9. ročník  

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 

vyjádří vlastními slovy co vypovídají vybrané grafy, 
tabulky a mapy o přírodních a socioekonomických 
podmínkách 

přírodní podmínky, obyvatelstvo a sídla, hospodářství 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

označí polohu jednotlivých krajů ČR, popíše jejich 
přírodní a socioekonomické podmínky 

kraje ČR - poloha, přírodní a socioekonomické 
podmínky 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště nebo 
školy 

místní region - zeměpisná poloha, kritéria pro 
vymezení místního regionu 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

popíše místní region a jeho přírodní a socioekonomické 
podmínky 

místní region - základní přírodní a socioekonomické 
charakteristiky 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

v rámci terénní výuky popíše na mapě a v terénu 
světové strany, dominantní polohopisné a vertikální 
body 

určování hlavních a vedlejších světových stran, pohyb 
podle mapy 

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 

při pobytu v krajině vyjádří vlastními slovy (činy) zásady 
bezpečného chování 

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech 

vysvětlí na konkrétních příkladech bezpečné a 
nebezpečné chování při pobytu v přírodě a 
mimořádných událostech 

ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

znečišťování životního prostředí (hlavně ovzduší, vod a půd) člověkem a jejich možné nápravy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

referáty, prezentace na jednotlivé kraje ČR 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

obyvatelstvo v ČR 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

kraje ČR - socioekonomické podmínky 
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5.15 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný     

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Předmět hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich 
využívání jako prostředku komunikace. Předmět podněcuje přirozenou potřebu setkávání s hudbou, 
obohacuje estetické vnímaní a prožívání světa. V souladu s přirozeným rozvojem žáků kultivuje jejich vkus 
a rozvíjí hudební schopnosti, cítění a tvořivost. Cílem je vést žáky k zájmu o hudbu a dbát o rozvoj jejich 
talentu. 

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

Hudební výchova je koncipována jako samostatný předmět, od 1. do 8. ročníku je zařazena v rozsahu 1 
vyučovací hodiny týdně. Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter. Prostřednictvím vokálních, 
instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností jsou žáci vedeni k porozumění hudebnímu 
umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. Žáci 
jsou též vedeni k porozumění historických souvislostí.   
Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy kulturních zařízení a příležitostné akce. 

Integrace předmětů • Hudební výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel:  
- vybízí žáky k samostatnému získávání informací a sledování aktuálního hudebního dění 
- vede žáky ke kritickému posuzování a zaujímání vlastního postoje 
- podporuje žáky ve vlastní hudební, rytmické a pohybové činnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

305 

Název předmětu Hudební výchova 

- nabádá žáky ke kritickému pohledu na hudbu 
- podporuje žáky ve schopnosti obhájit svůj názor 
- vede žáky k analýze dané hudební ukázky 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k aktivnímu přístupu k hudbě, hlubšímu zájmu o obor 
- vede žáky k formulaci vlastního názoru 
- umožňuje žákům samostatný výběr tématu pro referát o hudbě, kterou poslouchají 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel:  
- začleňuje žáky do kolektivu, přispívá k socializaci jedince ve skupině při vzájemné spolupráci, vytváří 
pravidla pro práci ve skupině, kontroluje jejich dodržování 
- utvrzuje v žácích pomocí navštívených mimoškolských akcí pravidla společenského chování 
- formou dialogu pomáhá žákům utvářet jejich názory, postoje a estetické soudy 

Kompetence občanské: 
Učitel:  
- prosazuje a ukotvuje hodnoty našich kulturních tradic 
- seznamuje žáky s organizací OSA a s právními aspekty používání hudebních nahrávek  

Kompetence pracovní: 
Učitel:  
- podporuje správné používání hudebních nástrojů 
- vede žáky ke svědomitému přístupu při samostatné práci a k sebehodnocení 

Kompetence digitální: 
Učitel:  
- vede žáky ke správnému výběru digitálních aplikací, které využívají při práci ke zpracování referátů a 
dalších materiálů 
- podporuje žáky v práci s nejrůznějšími aplikacemi zprostředkovávajícími poslech a editaci hudby 
- podněcuje žáky k bezpečnému používání internetu 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  
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Hudební výchova 1. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník 

• --> Prvouka - 1. ročník 

• --> Český jazyk - 1. ročník 

• --> Tělesná výchova - 1. ročník 

• --> 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 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase dbá na správné dýchání a držení těla, provádí hlasová a 
dechová cvičení, zřetelně vyslovuje 

hlasová a dechová cvičení 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase ovládá melodii a slova vybraných písní v jednohlase písně dle výběru učitele 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty vytleskává rytmus rytmická cvičení 

hra na tělo 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodu Orffův instrumentář 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

provádí hudebně pohybovou činnost jednoduché taneční hry 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje hlasy, zvuky, tóny tóny krátké – dlouhé, silné – slabé, vysoké – nízké 

notová osnova, houslový klíč 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

poslouchá jednoduché skladby hudební pohádky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Hudební výchova 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

zpěv lidových písní 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

empatické a aktivní naslouchání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

výrazové prostředky v hudbě, poslech 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

vliv médií na hudební kulturu v životě jedince 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 2. ročník 

• --> Prvouka - 2. ročník 

• --> Tělesná výchova - 2. ročník 

• --> 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 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá vybrané lidové a umělé písně v jednohlase píseň lidová a umělá 

repetice 
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Hudební výchova 2. ročník  

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

vyjadřuje hudbu pohybem tanečky, pochod 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje tempo a dynamiku rychle-pomalu, dynamická znaménka 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

pracuje s hudebními skladbami poslechové skladby dle výběru učitele 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

pomocí Orffova instrumentáře provádí jednoduché 
doprovody 

rytmus písní 

jednoduché doprovody písní na rytmické či melodické 
nástroje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

chování podporující dobré vztahy, respektování, pomoc, zpěv lidových písní 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

empatické a aktivní naslouchání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

výrazové prostředky v hudbě, poslech 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

vliv médií na hudební kulturu v životě jedince 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník 

• --> Prvouka - 3. ročník 

• --> Tělesná výchova - 3. ročník 
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Hudební výchova 3. ročník  

• --> Anglický jazyk - 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-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty vytleskává rytmus podle daného taktu takt 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozlišuje noty podle délky nota celá, půlová, čtvrťová, osminová 

pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozpozná některé hudební nástroje podle obrázku i z 
hudební ukázky 

poslechové skladby dle výběru učitele 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá vybrané písně s využitím pěveckých dovedností v 
jednohlase 

písně dle výběru učitele 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

taktováním vyjadřuje metrum, tempo a rytmus melodie taktování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

chování podporující dobré vztahy, respektování, pomoc, zpěv lidových písní 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

empatické a aktivní naslouchání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti 
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Hudební výchova 3. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

výrazové prostředky v hudbě, poslech 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

vliv médií na hudební kulturu v životě jedince 

    

Hudební výchova 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Tělesná výchova - 4. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

zpívá vybrané písně durové a mollové s využitím 
osvojených pěveckých dovedností 

vybrané písně 

hlasová a dechová cvičení, hlasová hygiena 

durové a mollové písně 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

orientuje se v zápisu jednoduché písně a podle svých 
schopností ji prezentuje 

písně dle výběru učitele 

doprovod ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

pojmenuje a zapíše noty ve stupnici C dur stupnice C dur 
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Hudební výchova 4. ročník  

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

využívá jednoduché hudební nástroje doprovod osvojených písní 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

poslouchá vybrané písně či skladby čtení a orientace v notovém zápisu 

poslechové skladby dle výběru učitele 

hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

ztvárňuje hudbu pohybem podle svých schopností a 
dovedností 

individuální improvizace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

hudební a pohybová improvizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

chování podporující dobré vztahy, respektování, pomoc, zpěv lidových písní 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

empatické a aktivní naslouchání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

výrazové prostředky v hudbě, poslech 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

role médií v každodenním životě jednotlivce a vliv na jejich postoje a chování, vliv médií na hudební kulturu v životě jedince 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Tělesná výchova - 5. ročník 

• --> Vlastivěda - 5. ročník 
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Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

zpívá vybrané písně durové a mollové s využitím 
osvojených pěveckých dovedností v jednohlase či 
dvojhlase 

kánon, dvojhlasé písně 

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace 

improvizací vytváří jednoduchou předehru, mezihru a 
dohru 

hra na ozvěnu 

rytmizace, melodizace, hudební doprovod 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

na základě svých schopností reaguje pohybem na znějící 
hudbu 

jednoduché taneční kroky (polka, valčík) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

seznámí se s nejznámějšími hudebními skladateli česká státní hymna a autoři 

hudební skladatelé dle výběru učitele 

hudební žánry 

rondo 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

orientuje se v příslušných hudebních pojmech nota s tečkou 

orchestr, dirigent 

sbormistr 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

hudební a pohybová improvizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

chování podporující dobré vztahy, respektování, pomoc, zpěv lidových písní 
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Hudební výchova 5. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

empatické a aktivní naslouchání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

výrazové prostředky v hudbě, poslech 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

role médií v každodenním životě jednotlivce a vliv na jejich postoje a chování, vliv médií na hudební kulturu v životě jedince 

    

Hudební výchova 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 6. ročník 

• --> Výchova k občanství - 6. ročník 

• --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Informatika - 6. ročník 

• --> Tělesná výchova - 6. ročník 

• --> Anglický jazyk - 6. ročník 

• --> 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 

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 

dbá na správné dýchání a držení těla, provádí hlasová a 
dechová cvičení, zřetelně vyslovuje 

lidový dvojhlas 
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Hudební výchova 6. ročník  

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 různé pěvecké hlasy podle výšky, zazpívá podle 
vzoru krátké úryvky jednotlivých hlasů 

Sbor, pěvecké hlasy 

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 

reprodukuje píseň podle vzoru 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 

vede jednoduchý druhý hlas ve formě kánonu, vede 
doprovod melodie v terciích podle vzoru 

polyfonie, vícehlas 

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 

použije základní výrazové prostředky při hře na 
rytmické nástroje a při zpěvu 

hudebně výrazové prostředky 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

doprovodí zpěv Orffovými nástroji dle svých schopností hudební nástroje v lidové hudbě 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

diriguje při zpěvu lidových písní dle schémat základního 
taktování 

taktování, dirigování 

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 

improvizuje na základě svých schopností jednoduché 
obměny hudebního motivu 

variace 

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

provádí hudebně pohybovou činnost hudba a tanec 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

rozezná operu a operetu, muzikál, uvede jejich hlavní 
znaky 

hudba na jevišti, opera, opereta, muzikál 
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Hudební výchova 6. ročník  

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

nachází souvislosti mezi hudbou a slovesným uměním hudba a slovo, hudební revue 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

tvoření vícehlasu podle melodie 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

kultivovaný pohyb do rytmu, práce s hudebním motivem, jednoduché taktování, dirigování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

vztahy mezi jedinci při tanci, oslovení k tanci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

oslovení k tanci 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

zpěv lidových písní 

    

Hudební výchova 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 7. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

• --> Zeměpis - 7. ročník 

• --> Informatika - 7. ročník 

• --> Tělesná výchova - 7. ročník 

• --> Anglický jazyk - 7. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 
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Hudební výchova 7. ročník  

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

zpívá vybrané vánoční písně a jednoduché skladby, 
reprodukuje jednoduchý druhý hlas 

vánoční hudba 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

zpívá vybrané trampské písně trampská píseň 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

zpívá vybrané country písně country a western 

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 

vytleská rytmus synkopy jazz a swing 

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 

rytmizuje vybrané písně s využitím osvojených 
dovedností 

Anglie, rock 60. let 

60. léta - big beat 

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

pohybuje se do rytmu hudby rock and roll 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

z poslechu zaznamená hru sólisty a orchestru koncert 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

poslouchá vybrané skladby daného žánru sonáta 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

z poslechu rozezná symfonický orchestr od komorního symfonie 
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Hudební výchova 7. ročník  

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

slovně vyjádří mimohudební myšlenku skladby symfonická báseň 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

vnímá souvislost mluveného slova a doprovodu hudby 50. – 60. léta, divadla malých forem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

výběr hudebního žánru k vlastnímu poslechu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

poslech hudby dle vlastního výběru, relaxace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

výběr hudby k vlastnímu poslechu 

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

svět nás inspiroval v hudbě 

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

světová artificiální a nonartificiální hudba 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

tvorba skupinových projektů 

    

Hudební výchova 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Český jazyk - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Informatika - 8. ročník 

• --> Tělesná výchova - 8. ročník 

• --> Anglický jazyk - 8. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 
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Hudební výchova 8. ročník  

• 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 

zpívá vybrané písně s využitím osvojených pěveckých 
dovedností 

počátky hudebních dějin v Čechách 

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 

zpívá vybrané písně s využitím osvojených pěveckých 
dovedností v jednohlase a dvojhlase 

renesance, vokální polyfonie 

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 

reprodukuje jednoduché vánoční skladby českého 
baroka 

české baroko 

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 

s vedením vyučujícího reprodukuje vybrané známé hity 
z filmů 

filmová hudba 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

uvede některé hudební skladatele filmové hudby filmová 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 

s vedením vyučujícího reprodukuje vybrané známé hity 
z muzikálů 

90. léta v hudbě, muzikál 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

napodobí hudební projevy pravěké kultury původ hudby 
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Hudební výchova 8. ročník  

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

podle vzoru reprodukuje jednoduché rytmické 
doprovody středověkých písní 

středověk, gotika 

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

pohybuje se do rytmu hudby 70. – 80. léta v pop music 

HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

pozná jednoduché formy street dance současná hudba a tanec 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

rozezná barokní hudbu od středověké baroko ve světové hudbě 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

uvede některé hudební skladatele barokní hudby baroko ve světové hudbě 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

zaznamená žesťové nástroje v symfonickém orchestru hudební klasicismus 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

pozná z poslechu operu jako žánr opera 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

uvede některé hudební skladatele klasicistní hudby a 
opery 

opera 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

vysvětlí mimohudební program u vybraných skladeb 
romantismu 

hudební romantismus 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

uvede některé hudební skladatele české národní školy národní školy 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

uvede některé hudební směry artificiální hudby a jejich 
1 představitele 

artificiální hudba 20. století 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Hudební výchova 8. ročník  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

české divadlo 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

přehled dějin české hudby, Národní divadlo, národní hymna, zpěv lidových písní 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

národní školy a jejich znaky v kompozici 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

původ hudby, pravěk, starověk 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

původ hudby, pravěk, starověk 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

světová artificiální a nonartificiální hudba 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

český hudební romantismus – skladby o české krajině 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

filmová a hudební kritika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

filmová hudba, sledování hudebních událostí během roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

tvorba skupinových projektů 

     

5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 2 2 1 2 1 2 0 12 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný     
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova je začleněn ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. 
Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k podpoře a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, vede k orientaci ve 
výtvarných technikách, učí užívat umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání a cítění 
včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií. 
Využívá především formy samostatné práce, ale i práce ve skupinách, účast na výtvarných soutěžích, 
prezentace výtvarné činnosti na veřejnosti (plakáty, výzdoba školy, účast na projektech). 
Výuka vede žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení problémů, rozvíjí mnohá průřezová 
témata týkající se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání a tvůrčí činnosti. Podporuje 
poznávání vlastních pokroků žáků, využívá hodnoty kladného ohodnocení jako motivaci pro další výtvarnou 
činnost. 

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

Předmět výtvarná výchova se na 1. stupni učí v 1., 2. a 5. ročníku 1 hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku 2 hodiny 
týdně. Na 2. stupni se výtvarná výchova učí 2 hodiny v 6. ročníku a v 8. ročníku, v 7. ročníku 1 hodinu (s 
možností dvouhodinových bloků jednou za dva týdny).  

Integrace předmětů • Výtvarná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel:  
- podněcuje obrazotvornost žáků 
- rozvíjí fantazii žáků 
- pomáhá žákům propojovat individuální zkušenost s realizací daného námětu 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel:  
- podporuje u žáků volbu různých postupů 
- vede žáky k samostatnosti a kreativitě při jednotlivých výtvarných činnostech 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- napomáhá žákům při popisování a vysvětlování výsledků vlastní výtvarné práce 
- vede žáky k dodržování pravidel komunikace 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

- vede žáky, aby při práci ve skupině dokázali vyjádřit a prosadit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit 
- podněcuje žáky k toleranci názorů druhých 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel:  
- vede žáky k respektování pravidel při práci v týmu 
- dodává žákům sebedůvěru, případně jim slovně pomáhá 
- umožňuje žákům pracovat rozdílným tempem 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- zapojuje žáky do vytváření plakátů a upoutávek při propagaci školních akcí, kterými reprezentují školu 
- vede nadané žáky k účasti ve výtvarných soutěžích 

Kompetence pracovní: 
Učitel:  
- vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržení vymezených pravidel 
- podporuje pozitivní vztah k manuálním výtvarným činnostem  
- vede žáky k dodržování hygienických pravidel při práci s výtvarným materiálem  

Kompetence digitální: 
Učitel:  
- vede žáky k využívání dostupného digitálního vybavení školy 
- vede žáky k výtvarnému využití fotografie 
- pomáhá žákům při orientaci v reklamě, nabádá k hodnocení výtvarného provedení reklam za využití 
internetu 
- umožňuje žákům pracovat v jednoduchých programech kreslení na počítači 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník 

• --> Prvouka - 1. ročník 

• --> Český jazyk - 1. ročník 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

• --> Praktické činnosti - 1. ročník 

• --> Hudební 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 

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny ve třídě i mimo 
školu, udržuje si v pořádku své pomůcky a pracovní 
místo 

hygienické návyky 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

pojmenuje a používá pomůcky na výtvarnou výchovu malba vodovými barvami 

kresba tužkou, pastelkou, voskovkou 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

používá základní výtvarné techniky malba vodovými barvami 

kresba tužkou, pastelkou, voskovkou 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

poznává vlastnosti různých výtvarných materiálů malba vodovými barvami 

kresba tužkou, pastelkou, voskovkou 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

na základě vlastního vnímání se výtvarně vyjadřuje na 
zadané téma 

výtvarné zachycení skutečnosti 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

pracuje s vybranými ilustracemi ilustrace a ilustrátoři 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového poznávání okolního světa  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvořivost, rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjadřování  
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Výtvarná výchova 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

cvičení pozorování a naslouchání, vyjadřování vlastního názoru 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

výtvarné sebevyjádření, vytváření vlastního vkusu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

využití druhotného materiálu a přírodnin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

pozorování a vnímání životního prostředí 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 2. ročník 

• --> Prvouka - 2. ročník 

• --> Český jazyk - 2. ročník 

• --> Praktické činnosti - 2. ročník 

• --> Hudební 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-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

vnímá a rozlišuje tvary a funkce předmětů malba vodovými barvami 

kresba tužkou, voskovkami, pastelkami, tuší 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

určí barvy teplé a studené malba vodovými barvami 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

ovládá ředění a míchání barev malba vodovými barvami 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

rozvíjí své pozorovací schopnosti malba 

kresba 

prostorová tvorba 

otisky přírodnin 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

využívá přítlak a odlehčení při kreslení kresba 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

výtvarně zachytí jednoduché proporce postavy malba 

kresba 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

výtvarně ztvárňuje vlastní prožitky a představy malba 

kresba 

kombinovaná technika 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

porovnává ilustrace a popisuje obrázky ilustrace 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

výtvarně zachytí děj pohádek a příběhů ilustrace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového poznávání okolního světa  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvořivost, rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjadřování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

cvičení pozorování a naslouchání, vyjadřování vlastního názoru 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

výtvarné sebevyjádření, vytváření vlastního vkusu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

využití druhotného materiálu a přírodnin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

pozorování a vnímání životního prostředí 

    

Výtvarná výchova 3. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník 

• --> Prvouka - 3. ročník 

• --> Český jazyk - 3. ročník 

• --> Praktické činnosti - 3. ročník 

• --> Anglický jazyk - 3. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

rozlišuje různé výtvarné techniky a postupy výtvarného 
vyjadřování 

barvy kontrastní, doplňkové 

barvy studené a teplé 

kresba tužkou, voskovkou, pastelkou, rudkou, tuší 

malba vodovými a temperovými barvami 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

rozvíjí své pozorovací schopnosti kresba 

malba 

frotáže 

tisky 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

koláže 

prostorová tvorba 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

rozlišuje tvary a funkce předmětů kresba 

malba 

frotáže 

tisky 

koláže 

prostorová tvorba 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

výtvarně zachytí jednoduché proporce postavy kresba 

malba 

koláže 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

výtvarně ztvárňuje vlastní prožitky a představy kresba 

malba 

kombinovaná technika 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

experimentuje s různými výrazovými prostředky a 
materiály 

kresba 

malba 

frotáže 

tisky 

kombinovaná technika 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

vnímá, pozoruje, poznává a popisuje umělecká díla výtvarné umění 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

vyjadřuje svůj názor na výtvarné dílo osobní postoj k vlastní práci a práci spolužáků 

záměr tvorby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového poznávání okolního světa  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

tvořivost, rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjadřování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

cvičení pozorování a naslouchání, vyjadřování vlastního názoru 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

výtvarné sebevyjádření, vytváření vlastního vkusu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

využití druhotného materiálu a přírodnin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

pozorování a vnímání životního prostředí 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Vlastivěda - 4. ročník 

• --> Přírodověda - 4. ročník 

• --> Praktické činnosti - 4. ročník 

• --> Anglický jazyk - 4. 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 

rozeznává a vhodně kombinuje různé výtvarné techniky tvary, objem, světlo a stín 

hra s barvou, míchání barev 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů 

výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše 

kresba různým materiálem 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

tvoří na základě vlastního vnímání skutečnosti a fantazie výtvarné zachycení vlastních zážitků 

malování na PC 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

tvoří vlastní díla v digitálním prostředí výtvarné zachycení vlastních zážitků 

malování na PC 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

při vlastní tvorbě vychází z vlastních smyslových 
zkušeností, prožitků a fantazie 

výtvarné zachycení pocitů a nálad 

prostorová tvorba podle fantazie 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření v 
modelování 

výtvarné zachycení pocitů a nálad 

prostorová tvorba podle fantazie 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

seznamuje se s uměleckými díly, rozvíjí své estetické 
cítění a vkus, porovnává ilustrace 

výtvarné umění jako zdroj inspirace 

ilustrace a ilustrátoři 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

význam reklamy, pokus o vlastní tvorbu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového poznávání okolního světa  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvořivost, rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjadřování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

cvičení pozorování a naslouchání, vyjadřování vlastního názoru 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

výtvarné sebevyjádření, vytváření vlastního vkusu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

využití druhotného materiálu a přírodnin 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

pozorování a vnímání životního prostředí 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Český jazyk - 5. ročník 

• --> Vlastivěda - 5. ročník 

• --> Přírodověda - 5. ročník 

• --> Praktické činnosti - 5. ročník 

• --> Informatika - 5. ročník 

• --> 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 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů 

rozeznává a vhodně kombinuje různé výtvarné techniky tvary, objem, světlo a stín 

hra s barvou, míchání barev 

výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše 

kresba různým materiálem 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

seznamuje se s uměleckými díly, rozvíjí své estetické 
cítění a vkus, porovnává ilustrace 

výtvarné umění jako zdroj inspirace 

ilustrace a ilustrátoři 

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

slovně vyjadřuje svůj názor na výtvarné dílo své i 
ostatních 

umělecká díla 
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VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

tvoří na základě vlastního vnímání skutečnosti a fantazie výtvarné zachycení vlastních zážitků 

malování na PC 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

tvoří vlastní díla v digitálním prostředí výtvarné zachycení vlastních zážitků 

malování na PC 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

při vlastní tvorbě vychází z vlastních smyslových 
zkušeností, prožitků a fantazie 

výtvarné zachycení pocitů a nálad 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

prostorová tvorba podle fantazie 

netradiční výtvarné techniky 

spontánní a volná tvorba 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

užívá a kombinuje prvky výtvarného vyjádření v 
modelování 

výtvarné zachycení pocitů a nálad 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

prostorová tvorba podle fantazie 

netradiční výtvarné techniky 

spontánní a volná tvorba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

význam reklamy, pokus o vlastní tvorbu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového poznávání okolního světa  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

tvořivost, rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjadřování  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

cvičení pozorování a naslouchání, vyjadřování vlastního názoru 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

výtvarné sebevyjádření, vytváření vlastního vkusu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

využití druhotného materiálu a přírodnin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

pozorování a vnímání životního prostředí 

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 6. ročník 

• --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Český jazyk - 6. ročník 

• --> Přírodopis - 6. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 6. ročník 

• --> Praktické činnosti - 6. ročník 

• --> Anglický jazyk - 6. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

• Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

na základě vnímání a poznávání skutečnosti zrakem, 
hmatem nakreslí tvary a barevně znázorní pozorované 
přírodní objekty 

kresba přírodnin tužkou, rudkou a suchými pastely 

kresba předmětů denní potřeby tužkou 
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VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

vytvoří lineární kompozici jednotlivých objektů, lineární 
a barevnou kompozici oblých a hranatých předmětů 

kresba přírodnin tužkou, rudkou a suchými pastely 

kresba předmětů denní potřeby tužkou 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

vnímá a analyzuje základní znaky oblých a hranatých 
předmětů 

kresba přírodnin tužkou, rudkou a suchými pastely 

kresba předmětů denní potřeby tužkou 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

na základě vnímání a pozorování zajímavých předmětů, 
přístrojů a mechanismů vytvoří lineární podobu 
pozorovaného objektu, skupiny předmětů 

kresba přírodnin tužkou, rudkou a suchými pastely 

kresba předmětů denní potřeby tužkou 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

na základě zrakových a sluchových prožitků znázorní 
lineárně nebo barevnými plochami neobvyklé, 
dramatické přírodní procesy nebo jiné přírodní vjemy 
sluchové, čichové a hmatové 

kresba tvarů a linií na téma sluchových a hmatových 
vjemů přírodních jevů 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

aplikuje řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, 
zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru 

kresba tvarů a linií na téma sluchových a hmatových 
vjemů přírodních jevů 

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 

na základě osobních prožitků, setkání s literárním, 
filmovým dílem vytvoří výtvarnou podobu prožitku 

ilustrace k literárnímu textu, kolorovaná kresba 

kompozice z písmen 

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 

svých osobních prožitků a představ využije při tvorbě 
výtvarných prací vyjadřujících vztahy dvou až tří postav, 
plochu komponuje tak, aby tvořila dějový celek (postavy 
mají vztah k ději i prostředí) 

ilustrace k literárnímu textu, kolorovaná kresba 

kompozice z písmen 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 

rozlišuje velikost postav a objektů v popředí a v pozadí ilustrace k literárnímu textu, kolorovaná kresba 

kompozice z písmen 
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současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

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 

využívá tvarové nadsázky a stylizace ilustrace k literárnímu textu, kolorovaná kresba 

kompozice z písmen 

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 

nakreslí lidskou figuru, řídí se proporčními principy a 
vztahy 

kolorovaná kresba lidské postavy v klidu 

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 

na základě kresby podle modelů nakreslí stojící postavu 
a části lidského těla 

kolorovaná kresba lidské postavy v klidu 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

uplatní jednodušší grafické techniky modelování geometrických předmětů 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

volí správné pořadí činností při tvorbě (rozmístění v 
ploše, kresba celku, detailu, šrafování, barevné 
provedení, zvýraznění kontur atd.) 

frotáže listu 

modelování geometrických předmětů 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

aplikuje přenášení prostoru na plochu frotáže listu 

modelování geometrických předmětů 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

zhodnotí vlastní tvorbu a dokáže ji prezentovat 
prostřednictvím digitální technologie nebo vytvořením 
nástěnky, výzdobou interiéru 

výzdoba interiéru školních prostor 

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 

rozpoznává díla malířská, sochařská, architektonická ve 
spojení s dějinami lidstva 

kresba na téma románské umění a gotika 
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VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

se žákovským kolektivem navštíví výstavu s výtvarnou 
tematikou 

kresba na téma románské umění a gotika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

člověk 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

člověk (fantastická hlava – myšlenky) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

písmo (plakát k ochraně životního prostředí) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

výtvarné zobrazení skutečnosti, architektura, perspektiva (kresba budov ve městě) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

člověk (brýle), výtvarné zobrazení skutečnosti (sněhová vločka) 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Německý jazyk - 7. ročník 

• --> Přírodopis - 7. ročník 

• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

• --> Praktické činnosti - 7. ročník 

• --> Ruský jazyk - 9. 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 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

na základě vnímání a poznávání skutečnosti zrakem, 
hmatem nakreslí tvary a barevně znázorní pozorované 
přírodní objekty 

kresba, kolorovaná kresba a malba přírodnin 

kresba složitějších mechanismů tužkou i perem 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

vytvoří lineární kompozici jednotlivých objektů, lineární 
a barevnou kompozici oblých a hranatých předmětů 

kresba, kolorovaná kresba a malba přírodnin 

kresba složitějších mechanismů tužkou i perem 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

vnímá a analyzuje základní znaky oblých a hranatých 
předmětů 

kresba, kolorovaná kresba a malba přírodnin 

kresba složitějších mechanismů tužkou i perem 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

na základě vnímání a pozorování zajímavých předmětů, 
přístrojů a mechanismů vytvoří lineární podobu 
pozorovaného objektu, skupiny předmětů 

kresba, kolorovaná kresba a malba přírodnin 

kresba složitějších mechanismů tužkou i perem 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

na základě zrakových a sluchových prožitků znázorní 
lineárně nebo barevnými plochami neobvyklé, 
dramatické přírodní procesy nebo jiné přírodní vjemy 
sluchové, čichové a hmatové 

lavírovaná kresba na téma voda 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

aplikuje řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, 
zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru 

lavírovaná kresba na téma voda 

komiks na aktuální téma, kresba tužkou a pastelkami 
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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 

na základě osobních prožitků, setkání s literárním, 
filmovým dílem vytvoří výtvarnou podobu prožitku 

graffity suchými pastely 

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 

svých osobních prožitků a představ využije při tvorbě 
výtvarných prací vyjadřujících vztahy dvou až tří postav, 
plochu komponuje tak, aby tvořila dějový celek (postavy 
mají vztah k ději i prostředí) 

komiks na aktuální téma, kresba tužkou a pastelkami 

graffity suchými pastely 

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 

rozlišuje velikost postav a objektů v popředí a v pozadí komiks na aktuální téma, kresba tužkou a pastelkami 

graffity suchými pastely 

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 

využívá tvarové nadsázky a stylizace komiks na aktuální téma, kresba tužkou a pastelkami 

graffity suchými pastely 

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 

nakreslí lidskou figuru, řídí se proporčními principy a 
vztahy 

koláž z postav vyjadřujících pohyb s využitím různých 
způsobů kopírování 

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 

na základě kresby podle modelů nakreslí postavu s 
náznakem pohybu 

koláž z postav vyjadřujících pohyb s využitím různých 
způsobů kopírování 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

uplatní jednodušší grafické techniky kresba geometrických útvarů uhlem nebo rudkou 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

volí správné pořadí činností při tvorbě (rozmístění v 
ploše, kresba celku, detailu, šrafování, barevné 
provedení, zvýraznění kontur atd.) 

kresba geometrických útvarů uhlem nebo rudkou 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

aplikuje přenášení prostoru na plochu kresba geometrických útvarů uhlem nebo rudkou 
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VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

zhodnotí vlastní tvorbu a dokáže ji prezentovat 
prostřednictvím digitální technologie nebo vytvořením 
nástěnky, výzdobou interiéru 

výzdoba interiéru školních prostor 

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 

rozpoznává díla malířská, sochařská, architektonická ve 
spojení s dějinami lidstva 

kresba na téma renesance 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

se žákovským kolektivem navštíví výstavu s výtvarnou 
tematikou 

kresba na téma renesance 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

člověk 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

písmo (reklama) 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

písmo (návrh známky) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

člověk (gesta) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

výtvarné zobrazení skutečnosti, architektura, perspektiva (kresba budov ve městě) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

člověk (maska, klobouk), výtvarné zobrazení skutečnosti (fantastický strom) 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Německý jazyk - 8. ročník 

• --> Matematika - 8. ročník 

• --> Zeměpis - 8. ročník 

• --> Přírodopis - 8. ročník 
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• --> Dějepis - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> Informatika - 8. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

na základě zrakových a sluchových prožitků znázorní 
lineárně nebo barevnými plochami neobvyklé, 
dramatické přírodní procesy nebo jiné přírodní vjemy 
sluchové, čichové a hmatové 

monotyp na téma přírodní katastrofa 

perokresba na téma vítr 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

aplikuje řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, 
zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru 

monotyp na téma přírodní katastrofa 

perokresba na téma vítr 

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 

na základě osobních prožitků, setkání s literárním, 
filmovým dílem vytvoří výtvarnou podobu prožitku 

kresba s využitím fotografie 

anekdota, přísloví, rčení – výtvarné zobrazení 

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 

svých osobních prožitků a představ využije při tvorbě 
výtvarných prací vyjadřujících vztahy dvou až tří postav, 
plochu komponuje tak, aby tvořila dějový celek (postavy 
mají vztah k ději i prostředí) 

kresba s využitím fotografie 

anekdota, přísloví, rčení – výtvarné zobrazení 

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 

rozlišuje velikost postav a objektů v popředí a v pozadí kresba s využitím fotografie 

anekdota, přísloví, rčení – výtvarné zobrazení 

využívá tvarové nadsázky a stylizace kresba s využitím fotografie 
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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 

anekdota, přísloví, rčení – výtvarné zobrazení 

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 

na základě kresby podle modelů nakreslí lidskou hlavu portrét, perokresba s využitím fotografie 

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 

vyjádří odlišnosti tvarů obličeje, proporce obličeje, části 
obličeje 

portrét, perokresba s využitím fotografie 

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 

využívá modelace světlem a stínem, realizuje vlastní 
představu o vnitřních pochodech lidského těla, 
duševních stavech 

portrét, perokresba s využitím fotografie 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

uplatní jednodušší grafické techniky kresba zátiší uhlem nebo rudkou 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

volí správné pořadí činností při tvorbě (rozmístění v 
ploše, kresba celku, detailu, šrafování, barevné 
provedení, zvýraznění kontur atd.) 

kresba zátiší uhlem nebo rudkou 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

aplikuje přenášení prostoru na plochu kresba zátiší uhlem nebo rudkou 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

zhodnotí vlastní tvorbu a dokáže ji prezentovat 
prostřednictvím digitální technologie nebo vytvořením 
nástěnky, výzdobou interiéru 

výzdoba interiéru školních prostor 

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 

rozpoznává díla malířská, sochařská, architektonická ve 
spojení s dějinami lidstva 

kresba na téma baroko 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 

se žákovským kolektivem navštíví výstavu s výtvarnou 
tematikou 

kresba na téma baroko 
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svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

seznámí se se základními principy a znaky těchto 
výtvarných směrů a proudů 20. století - kubismus, 
abstraktní/nefigurativní/umění, op art 

textilní tvorba 

kolorovaná kresba – návrh na obal výrobku 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

komentuje současný průmyslový design, zamýšlí se nad 
motivací, nápadem a materiální hodnotou výrobků, 
pokusí se o návrh nějakého průmyslového výrobku či 
obalu 

textilní tvorba 

kolorovaná kresba – návrh na obal výrobku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

člověk 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

písmo (tvorba prezentace) 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

písmo (kroniky) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

písmo (přísloví, rčení) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

výtvarné zobrazení skutečnosti, architektura, perspektiva (kresba budov ve městě) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

člověk (Arcimboldo), výtvarné zobrazení skutečnosti (fantastická krajina) 
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5.17 Volitelný předmět 9. ročník  

5.17.1 Hudební výchova volitelná  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Volitelný  

    

Název předmětu Hudební výchova volitelná 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Předmět hudební výchova volitelná vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu 
a jejich využívání jako prostředku komunikace. Předmět podněcuje přirozenou potřebu setkávání se s 
hudbou, obohacuje estetické vnímaní a prožívání světa. V souladu s přirozeným rozvojem žáků kultivuje 
jejich vkus a rozvíjí hudební schopnosti, cítění a tvořivost. Cílem je vést žáky k zájmu o hudbu a dbát o 
rozvoj jejich talentu. 

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

Hudební výchova volitelná je koncipována jako volitelný předmět v 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací 
hodiny týdně. Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter - vokální, instrumentální, hudebně 
pohybové a poslechové činnosti. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vybízí žáky k samostatnému získávání informací a sledování aktuálního hudebního dění 
- vede žáky ke kritickému posuzování a zaujímání vlastního postoje 
- podporuje žáky ve vlastní hudební, rytmické a pohybové činnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- nabádá žáky ke kritickému pohledu na hudbu 
- podporuje žáky ve schopnosti obhájit svůj názor 
- vede žáky k analýze dané hudební ukázky 
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Název předmětu Hudební výchova volitelná 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k aktivnímu přístupu k hudbě, hlubšímu zájmu o obor 
- vede žáky k formulaci vlastního názoru 
- umožňuje žákům samostatný výběr tématu pro referát o hudbě, kterou poslouchají 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- začleňuje žáky do kolektivu, přispívá k socializaci jedince ve skupině při vzájemné spolupráci, vytváří 
pravidla pro práci ve skupině, kontroluje jejich dodržování 
- utvrzuje v žácích pomocí navštívených mimoškolských akcí pravidla společenského chování 
- formou dialogu pomáhá žákům utvářet jejich názory, postoje a estetické soudy 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- prosazuje a ukotvuje hodnoty našich kulturních tradic 
- seznamuje žáky s organizací OSA a s právními aspekty používání hudebních nahrávek 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- podporuje správné používání hudebních nástrojů 
- vede žáky ke svědomitému přístupu při samostatné práci a k sebehodnocení 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky ke správnému výběru digitálních aplikací, které využívají při práci ke zpracování referátů a 
dalších materiálů 
- podporuje žáky v práci s nejrůznějšími aplikacemi zprostředkovávajícími poslech a editaci hudby 
- podněcuje žáky k bezpečnému používání internetu  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Hudební výchova volitelná 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 

 zpívá dle svých schopností s vedením a doprovodem 
učitele  

opakování písní všech druhů a žánrů dle výběru 
učitele 

 zpívá podle vzoru krátké úryvky jednotlivých hlasů  zpěv ve skupinách, jednoduchý vícehlas 

 vytvoří s pomocí učitele jednoduchý dvojhlas ke známé 
melodii  

zpěv ve skupinách, jednoduchý vícehlas 

 zhodnotí vokální projev druhého  zpěv ve skupinách, jednoduchý vícehlas 

 při zpěvu a jeho doprovodu používá rozdílnou dynamiku 
k vyjádření správného přednesu skladby či písně  

dynamika ve zpěvu 

 vytvoří jednoduchý rytmický doprovod k písni či 
jednoduché hudební skladbě  

rytmické nástroje k doprovodu písní 

 zvolí správný rytmus při vlastním doprovodu skladby  rytmus, metrum, tempo 

 správně zvolí metrum a tempo při jednoduchém 
dirigování  

rytmus, metrum, tempo 

 zvládne roli dirigenta při taktování jednoduché známé 
písně  

rytmus, metrum, tempo 

 dle svých hudebních dovedností vytváří jednoduché 
obměny hudebního tématu v rytmické rovině  

variace 

 navrhne na danou hudbu pohybový projev dle svých 
schopností  

pohyb v rytmu hudby – tleskání, dupání, jednoduchý 
tanec 

 na základě svých individuálních schopností předvede 
mimohudební motiv skladby pantomimou  

pantomima 

 vnímá souvislost hudby a literární předlohy v hudební 
skladbě  

hudebně dramatické žánry 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

345 

Hudební výchova volitelná 9. ročník  

 seznámí se s hudebními ukázkami vybranými učitelem  poslech ukázek vybraných učitelem a jejich analýza 

 s vedením učitele zařadí ukázku k odpovídajícímu 
hudebnímu stylu  

poslech ukázek vybraných učitelem a jejich analýza 

 dokáže si vybrat hudební styl pro vlastní poslech, obhájí 
svůj výběr  

současná hudba – vlastní poslech 

 vnímá některé hudební oblasti jako komplexní životní 
styl, respektuje volbu ostatních jedinců  

hudba jako životní styl 

    

5.17.2 Výtvarná výchova volitelná  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Volitelný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova volitelná 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, vede k orientaci 
ve výtvarných technikách, učí užívat umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání a cítění 
včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií. 

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

Volitelná výtvarná výchova je žákům nabízena jako volitelný předmět jednu vyučovací hodinu týdně, je 
možná realizace ve dvouhodinovém bloku po 14 dnech. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- podněcuje obrazotvornost žáků 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

346 

Název předmětu Výtvarná výchova volitelná 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

- rozvíjí fantazii žáků 
- pomáhá žákům propojovat individuální zkušenost s realizací daného námětu 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- podporuje u žáků volbu různých postupů 
- vede žáky k samostatnosti a kreativitě při jednotlivých výtvarných činnostech 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- napomáhá žákům při popisování a vysvětlování výsledků vlastní výtvarné práce 
- vede žáky k dodržování pravidel komunikace 
- vede žáky, aby při práci ve skupině dokázali vyjádřit a prosadit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit 
- podněcuje žáky k toleranci názorů druhých 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vede žáky k respektování pravidel při práci v týmu 
- dodává žákům sebedůvěru, případně jim slovně pomáhá 
- umožňuje žákům pracovat rozdílným tempem 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- zapojuje žáky do vytváření plakátů a upoutávek při propagaci školních akcí, kterými reprezentují školu 
- vede nadané žáky k účasti ve výtvarných soutěžích 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržení vymezených pravidel 
- podporuje pozitivní vztah k manuálním výtvarným činnostem 
- vede žáky k dodržování hygienických pravidel při práci s výtvarným materiálem  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- vede žáky k využívání dostupného digitálního vybavení školy 
- vede žáky k výtvarnému využití fotografie 
- pomáhá žákům při orientaci v reklamě, nabádá k hodnocení výtvarného provedení reklam za využití 
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Název předmětu Výtvarná výchova volitelná 

internetu 
- umožňuje žákům pracovat v jednoduchých programech kreslení na počítači 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Výtvarná výchova volitelná 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 na základě zrakových a sluchových prožitků znázorní 
lineárně nebo barevnými plochami neobvyklé, 
dramatické přírodní procesy nebo jiné přírodní vjemy 
sluchové, čichové a hmatové  

prostorová tvorba na téma vodní živel 

 aplikuje řazení, seskupování, zmenšování, zvětšování, 
zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru  

prostorová tvorba na téma vodní živel 

 na základě osobních prožitků, setkání s literárním, 
filmovým dílem vytvoří výtvarnou podobu prožitku 

koláž jako prezentace literárního či filmového díla 

prezentace vlastní tvorby 

 svých osobních prožitků a představ využije při tvorbě 
výtvarných prací vyjadřujících vztahy dvou až tří postav, 
plochu komponuje tak, aby tvořila dějový celek (postavy 
mají vztah k ději i prostředí) 

koláž jako prezentace literárního či filmového díla 

prezentace vlastní tvorby 

 rozlišuje velikost postav a objektů v popředí a v pozadí koláž jako prezentace literárního či filmového díla 

prezentace vlastní tvorby 

 využívá tvarové nadsázky a stylizace koláž jako prezentace literárního či filmového díla 

prezentace vlastní tvorby 

kresba sedící postavy 
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Výtvarná výchova volitelná 9. ročník  

 na základě kresby podle modelů nakreslí sedící postavu 
(dodržuje proporční zákonitosti postavy, modeluje 
postavu světlem a stínem) 

vytvoření objektu s figurálním tématem 

 vytvoří prostorovou práci s figurálním námětem kresba sedící postavy 

vytvoření objektu s figurálním tématem 

 uplatní jednodušší grafické techniky  krajina – suchá jehla 

 volí správné pořadí činností při tvorbě (rozmístění v 
ploše, kresba celku, detailu, šrafování, barevné 
provedení, zvýraznění kontur atd.)  

krajina – suchá jehla 

 aplikuje přenášení prostoru na plochu  krajina – suchá jehla 

 zhodnotí vlastní tvorbu a dokáže ji prezentovat 
prostřednictvím digitální technologie nebo vytvořením 
nástěnky, výzdobou interiéru  

prezentace vlastní tvorby 

 rozpoznává díla malířská, sochařská, architektonická ve 
spojení s dějinami lidstva  

kolorovaná kresba na téma moderní umění 

 se žákovským kolektivem navštíví výstavu s výtvarnou 
tematikou  

kolorovaná kresba na téma moderní umění 

 seznámí se se základními principy a znaky těchto 
výtvarných směrů a proudů 20.století:  
 - kubismus  
 - abstraktní/nefigurativní/umění  
 - op art  

kresba na téma moderní umění 

 komentuje současný průmyslový design, zamýšlí se nad 
motivací, nápadem a materiální hodnotou výrobků  

kresba na téma moderní umění 

 pokusí se o návrh nějakého průmyslového výrobku či 
obalu  

prostorová tvorba – návrh průmyslového výrobku 
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5.18 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět tělesná výchova je zaměřen na osvojování a rozvoj nových pohybových dovedností 
potřebných k využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k ovládání a využívání různých sportovních 
návyků, k seznámení s návody na korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. Důležitou 
součástí tělesné výchovy je zohledňování zdravotních oslabení žáků. 
Na 1. stupni se postupuje od spontánní pohybové činnosti dané dětskou přirozeností k řízené činnosti, 
vždy provázené žákovou radostí z pohybu, z dosažených výsledků a týmové spolupráce se spolužáky. 
Na 2. stupni poskytuje žákům prostor k prohlubování dosud poznaných tělesných činností, k osvojování 
nových pohybových dovedností, k vytváření, ovládání a využívání různých sportovních návyků.  

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

Předmět tělesná výchova je v 1. – 9. ročníku realizován v rozsahu dvě hodiny týdně. Formy a metody práce 
se užívají dle charakteru učiva, věku žáků a cíle vzdělávání – cvičení jednotlivců, ve dvojicích, ve skupinách, 
na stanovištích. Na 2. stupni je výuka doplňována sportovní teorií, informacemi o výživě a zdravém 
životním stylu. Při hodinách tělesné výchovy se využívají tělocvičny, školní hřiště, městský park, městské 
koupaliště, atletický a zimní stadion. 

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví 

• Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- podporuje žáky ve využívání vhodné sportovní výzbroje a výstroje 
- rozvíjí u žáků schopnost používat odborné názvosloví 
- vyžaduje od žáků dodržování pravidel bezpečnosti a zásad hygieny 
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Název předmětu Tělesná výchova 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- vytváří modelové situace v kolektivních hrách, podněcuje žáky k různým řešením dle pravidel hry 
- vede žáky k tvořivému myšlení, k řešení vypjatých situací, k vyjádření svých názorů, umění hájit své 
stanovisko 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k používání různých signálů i jiných komunikačních prostředků při spolupráci v týmu 
- zapojuje žáky do rozhodování utkání jednotlivých sportů, sportovních her 
- vede žáky k rozeznávání gestikulace rozhodčího a k reakci na ni 
- používáním a vyžadováním správného názvosloví vede žáky k přesnému, jednoznačnému a 
srozumitelnému vyjadřování 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vede žáky ke spolupráci v týmu, k začlenění do kolektivu 
- zapojuje žáky do organizačních záležitostí, podporuje zdravé sebevědomí 
- podněcuje využívání zkušeností těch, kteří danou sportovní činnost aktivně provozují 
- podporuje respektování ostatních spoluhráčů při kolektivních hrách 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- seznamuje žáky s významnými sportovci 
- vede žáky k hrdosti ke své zemi, škole, třídě, skupině v oblasti sportu 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vyžaduje od žáků vhodnou sportovní obuv a sportovní oblečení 
- vede žáky ke správné a bezpečné přípravě sportoviště a jeho úklidu 
- vyžaduje od žáků dodržování pravidel bezpečnosti 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- motivuje žáky k vyhledávání vhodných cviků na internetu a k instalaci aplikací vhodných pro cvičení a 
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Název předmětu Tělesná výchova 

pohyb 
- vede žáky k využívání digitálních technologií při měření a zpracovávání výkonů a výsledků 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Tělesná výchova 1. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník 

• --> Český jazyk - 1. ročník 

• --> Hudební výchova - 1. ročník 

• --> Prvouka - 1. ročník 

• --> Praktické činnosti - 1. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

seznamuje se se základními pravidly chování a zásadami 
hygieny při tělesné výchově 

organizace, bezpečnost a hygiena 

základní organizační činnosti na povely, vhodné 
oblečení a obutí 

bezpečný pohyb a bezpečné chování 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

zvládne přivolat pomoc první pomoc při drobných poraněních, přivolání 
pomoci 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele základní organizační činnosti na povely, signály 

příprava a úklid nářadí, náčiní a pomůcek 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

zjišťuje, že různá cvičení mají různé účinky průpravná, kondiční, relaxační a jiná cvičení 

základní pojmy (vzpažit, připažit, upažit) 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe důležitost udržování tělesné kondice cvičení protahovací, dechová 

zvládá jednoduché pohybové činnosti gymnastika 
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Tělesná výchova 1. ročník  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

akrobacie - cvičení na žíněnkách 

atletika 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

provede základní jednoduché cviky na daném nářadí cvičení na nářadí – švédská bedna, lavička, žebřiny 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

udrží se na tyči, směrem dolů ručkuje šplh na tyči - nácvik 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

seznamuje se s nejvhodnějšími přirozenými činnostmi - 
běhy, skoky a hody 

atletika 

běh - 50 m (sprint) 

skok z místa 

hod 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 

rozumí základním sportovním pojmům běh - 50 m (sprint) 

skok z místa 

hod na cíl 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

uvědomuje si, že pohyb lze spojovat s hudbou, rytmem pohybové hry 

hry pro rozvoj pohybové představivosti 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

manipuluje s míčem dle svých schopností sportovní hry 

držení míče, manipulace s míčem 

základní přihrávky 

hra - jeden proti všem 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

seznamuje se se správným držením těla správné držení těla 
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Tělesná výchova 1. ročník  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

ovládá základní atletické prvky atletika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

bezpečný pohyb a bezpečné chování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

průpravná, kondiční, relaxační a jiná cvičení, základní pojmy spojené s novými pohybovými činnostmi 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

základní organizační činnosti na povely, vhodné oblečení a obutí 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 2. ročník 

• --> Hudební výchova - 2. ročník 

• --> Český jazyk - 2. ročník 

• --> Prvouka - 2. ročník 

• --> Praktické činnosti - 2. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• 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 základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

organizace, bezpečnost a hygiena 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

uplatňuje základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

organizace, bezpečnost a hygiena 

základní organizační činnosti na povely, vhodné 
oblečení a obutí 
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bezpečný pohyb a bezpečné chování 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

zvládne přivolat pomoc první pomoc při drobných poraněních, přivolání 
pomoci 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele základní organizační činnosti na povely, signály 

příprava a úklid nářadí, náčiní a pomůcek 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

vybaví si zásady správného držení těla průpravná, kondiční, relaxační a jiná cvičení 

správné držení těla, soustředění a koncentrace 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe důležitost udržování tělesné kondice cvičení protahovací, dechová 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá jednoduché gymnastické prvky gymnastika 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

provádí jednoduché pohybové činnosti na daném 
nářadí 

cvičení na nářadí – švédská bedna, lavička, žebřiny, 
šplh na tyči 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

seznamuje se s nejvhodnějšími přirozenými činnostmi - 
běhy, skoky a hody 

atletika 

běh - 50 m (sprint), 300 m (na dráze, kros), základy 
nízkého a polovysokého startu 

skoky 

hod - na cíl, do dálky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

rozumí základním sportovním pojmům běh - 50 m (sprint), 300 m (na dráze, kros), základy 
nízkého a polovysokého startu 

skoky 

hod - na cíl, do dálky 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

poznává, že hra přináší radost a příjemné prožitky pohybové hry 

hry ovlivňující kondiční a koordinační předpoklady, 
soutěživost, bojovnost 
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

snaží se spolupracovat při pohybových činnostech sportovní hry 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

rozumí, že plavání je jednou z nejzdravějších a 
nejdůležitějších pohybových činností 

plavání 

plavecký výcvik 

adaptace na vodní prostředí 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

dodržuje zásady hygieny plavání a jeho bezpečnosti hygiena plavání a jeho bezpečnost 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

předvede dle svých individuálních předpokladů vybrané 
plavecké techniky 

plavecké techniky 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

seznamuje se se správným držením těla správné držení těla 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

provádí základní protahovací a dechová cvičení cvičení protahovací, dechová 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

ovládá základní atletické prvky atletika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

správné držení těla, soustředění a koncentrace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

pohybové hry, sportovní hry, plavání, zimní sporty 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník 
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• --> Hudební výchova - 3. ročník 

• --> Anglický jazyk - 3. ročník 

• --> Český jazyk - 3. ročník 

• --> Prvouka - 3. ročník 

• --> Praktické činnosti - 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 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

uplatňuje základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

organizace, bezpečnost a hygiena 

základní organizační činnosti na povely 

vhodné oblečení a obutí 

bezpečný pohyb a bezpečné chování 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

zvládne přivolat pomoc první pomoc při drobných poraněních, přivolání 
pomoci 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele základní organizační činnosti na povely, signály 

příprava a úklid nářadí, náčiní a pomůcek 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe důležitost udržování tělesné kondice průpravná, kondiční, relaxační a jiná cvičení 

cvičení vytrvalostní, pro rozvoj kloubní pohyblivosti, 
kompenzační, psychomotorická, tvořivá 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

používá základní názvy osvojovaných cviků a dovede 
pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní 

gymnastika 

akrobacie 

cvičení na nářadí 
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Tělesná výchova 3. ročník  

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

úpoly (přetahy, přetlaky, pohybové hry vyžadující 
silovou vytrvalost) 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá jednoduché gymnastické prvky gymnastika 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

předvede prosté skoky snožmo na trampolínce, základy 
gymnastického odrazu 

cvičení na nářadí – švédská bedna, trampolínka, 
lavička, žebřiny 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá techniku šplhání šplh na tyči 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

rozumí základním sportovním pojmům atletika 

běh 50 m (sprint), 300 m (na dráze, kros), základy 
nízkého a polovysokého startu 

skok z místa, do dálky, spojení rozběhu s odrazem 

hod na cíl, do dálky 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

ovládá techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem běh 50 m (sprint), 300 m (na dráze, kros), základy 
nízkého a polovysokého startu 

skok z místa, do dálky, spojení rozběhu s odrazem 

hod na cíl, do dálky 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

uvědomuje si, že při hrách je důležitá spolupráce pohybové hry 

hry ovlivňující kondiční a koordinační předpoklady, 
soutěživost, bojovnost 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

zvládá základní způsoby házení a chytání míče sportovní hry 

vybíjená 

střelba na koš, na bránu 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

účastní se her s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu 
stavu 

hry ovlivňující kondiční a koordinační předpoklady 
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TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

předvede dle svých individuálních předpokladů vybrané 
plavecké techniky 

plavání 

zdokonalování plaveckých technik 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

popíše prvky sebezáchrany a bezpečnosti sebezáchrana a bezpečnost 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

ovládá základní atletické prvky atletika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

soutěživé, bojové a kontaktní hry pro rozvoj pohybové představivosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

sportovní hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

příprava a úklid nářadí, náčiní a pomůcek, cvičení ve dvojicích, skupinách, na stanovištích  

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Hudební výchova - 4. ročník 

• --> Anglický jazyk - 4. ročník 

• --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Přírodověda - 4. ročník 

• --> Vlastivěda - 4. ročník 

• --> Praktické činnosti - 4. 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 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

dodržuje základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

organizace, bezpečnost a hygiena 

bezpečný pohyb a chování i v méně známých 
prostorech, dodržování osobní hygieny 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

využívá různé funkce pohybu základní pojmy spojené s novými pohybovými 
činnostmi 

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 

soustředí se na správné a přesné provedení pohybu při 
cvičeních 

průpravná, kondiční a relaxační cvičení 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

správné držení těla, soustředění a koncentrace 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

cvičení protahovací, psychomotorická, kompenzační 

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 

rozvíjí kondiční a koordinační předpoklady a snaží se o 
jejich zlepšování 

cvičení vytrvalostní, kondiční, pro rozvoj kloubní 
pohyblivosti, dechová, motivační, tvořivá 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

uplatňuje svou sílu, vytrvalost a kondici v rámci her úpoly 
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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 

přetahy, přetlaky, pohybové hry vyžadující silovou 
vytrvalost 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

cvičí správně podle pokynů, vyhodnotí správné 
provedení cvičení 

cvičení ve dvojicích 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

předvede kotoul vpřed, vzad gymnastika 

akrobacie - kotoul vpřed, vzad 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

zvládá jednoduché gymnastické prvky gymnastika 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

provede přeskok přes nářadí odpovídající výšky cvičení na nářadí švédská bedna, lavička, žebřiny 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

porovnává svoje současné výkony s předchozími s cílem 
se zlepšovat 

atletika 

běh 60 m, 1 000 m (na dráze, kros) 

skok do dálky, do výšky 

hod do dálky 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

provádí pohybové hry pohybové hry 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

dodržuje základní role a hráčské funkce v družstvu, v 
utkání 

sportovní hry 

spolupráce ve hře, udržení míče pod kontrolou 
družstva, přihrávka, chytání, vedení míče, střelba 
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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 

chápe zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

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 

ovládá základní atletické prvky atletika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

pohybové hry, sportovní hry 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

sportovní hry, cvičení ve dvojicích, skupinách, na stanovištích 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Hudební výchova - 5. ročník 

• --> Sportovní hry - 5. ročník 

• --> Český jazyk - 5. ročník 

• --> Přírodověda - 5. ročník 

• --> Vlastivěda - 5. ročník 

• --> Praktické činnosti - 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 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

362 

Tělesná výchova 5. ročník  

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 

dodržuje základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

organizace, bezpečnost a hygiena 

bezpečný pohyb a chování i v méně známých 
prostorech, dodržování osobní hygieny 

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 

získává informace o tělesné výchově a sportu základní poznatky o sportu (televize, tisk, časopisy, 
internet) 

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 

soustředí se na správné a přesné provedení pohybu průpravná, kondiční a relaxační cvičení 

správné držení těla, soustředění a koncentrace 

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 

rozvíjí kondiční a koordinační předpoklady a snaží se o 
jejich zlepšování 

cvičení vytrvalostní, kondiční, pro rozvoj kloubní 
pohyblivosti, dechová, motivační, tvořivá 

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 

uplatňuje svou sílu, vytrvalost a kondici přetahy, přetlaky, pohybové hry vyžadující silovou 
vytrvalost 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

vyhodnotí správné provedení cvičení cvičení ve dvojicích, skupinách, na stanovištích 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

sám cvičí správně dle pokynů cvičení ve dvojicích, skupinách, na stanovištích 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

zvládá aktivně základní osvojované pojmy sportovní pojmy a názvosloví 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

zvládá jednoduché gymnastické prvky akrobacie - stoj na rukou s dopomocí, přemet stranou, 
jednoduché akrobatické sestavy 
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

provede přeskok přes nářadí odpovídající výšky cvičení na nářadí - švédská bedna, koza, hrazda 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

porovnává svoje současné výkony s předchozími s cílem 
se zlepšovat 

atletika 

běh 60 m, 1 000 m (na dráze, kros) 

skok do dálky, do výšky 

hod do dálky 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

zná základní pravidla pohybových her pohybové hry 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

chápe základní role a hráčské funkce v družstvu sportovní hry 

spolupráce ve hře, organizace utkání, udržení míče 
pod kontrolou družstva, přihrávka, chytání, vedení 
míče, střelba 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

dodržuje pravidla sportovních her základy sportovních her - přehazovaná, fotbal, florbal, 
basketbal 

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 

chápe zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

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 

ovládá základní atletické prvky běh 60 m, 1 000 m (na dráze, kros) 

skok do dálky, do výšky 

hod do dálky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

bezpečný pohyb a bezpečné chování, zimní sporty 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

základní poznatky o sportu (TV, tisk, časopisy, internet) 
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Mezipředmětové vztahy • --> Hudební výchova - 6. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Výchova k občanství - 6. ročník 

• --> 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 

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 základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví v hodinách 
tělesné výchovy 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

zapojuje se pravidelně do pohybových činností atletika – běhy 60 m a vytrvalostní 

sportovní hry – florbal, fotbal, vybíjená, basketbal, 
přehazovaná 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

soustředí se na správné a přesné provedení pohybu průpravná a kondiční cvičení 

atletika – běhy, skoky, hody 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

uplatňuje svou sílu, vytrvalost a kondici úpoly 

pohybové hry vyžadující sílu a vytrvalost 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

vnímá zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

snaží se o rozvoj kondičních a koordinačních 
předpokladů a o jejich zlepšování 

úpoly 

posilovací cvičení 
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atletika – vytrvalostní běhy 

turistika a pobyt v přírodě 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

provádí rozcvičení před pohybovou činností a ukončí ji 
protažením 

pohybové hry 

netradiční pohybové aktivity 

atletika 

cvičení vyžadující obratnost 

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 

dodržuje zásady zdravého způsobu života zdravotně orientovaná zdatnost 

kondiční cvičení 

význam pohybu pro zdraví 

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 

odhadne své fyzické schopnosti a přizpůsobí je 
konkrétním podmínkám daného prostředí 

turistika a pobyt v přírodě 

atletika 

bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví v hodinách 
tělesné výchovy 

zimní a letní sporty 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

využívá pohybové dovednosti při sportovních 
činnostech 

gymnastika 

pohybové hry 

atletika 

gymnastika - akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

popíše správné a nesprávné druhy pohybů akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

sportovní hry, atletika, gymnastika 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

vysvětlí názvosloví ke konkrétním sportům atletika – vrhy, hody 

sportovní hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

vyjádří vlastními slovy pravidla fair-play pohybové hry 

atletika 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

dokáže spolupracovat a dodržovat pravidla pohybové hry a míčové hry 
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

pravidla a komunikace při tělesné výchově 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

sportovní hry 

pravidla osvojovaných pohybových činností 

hry - dodržování pravidel 

míčové hry 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

zaznamenává výkony a výsledky sportovních činností atletika 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

sportovní hry 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

vybere vhodná cvičení pro posílení oslabených partií prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 

průpravná a kompenzační cvičení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

uvede vhodná vyrovnávací cvičení posilovací cvičení 

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

ovládá základní atletické prvky atletika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

v rámci turistických akcí žáci poznávají jednotlivé ekosystémy přímo v terénu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

rozdíly v lidském somatotypu s ohledem na fyzické předpoklady pro úspěch v jednotlivých sportech 

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

sledování sportovního dění ve světě, aktuality ve sportu 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

pravidla fair – play 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení soustředěnosti a vnímání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

srovnávání výkonů a analýza chyb při fyzických testech a sportovních výkonech, pozitivní vztah k vlastnímu tělu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

denní režim 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

snaha o duševní a fyzickou rovnováhu, relaxační cvičení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

vlastní úprava pravidel, originalita při rozcvičení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

výchova k toleranci a respektu druhých 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

vzájemná pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

soutěže, turnaje 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

komunikace a spolupráce se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

organizování herních činností, dělení do družstev 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

primární prevence škodlivých jevů, odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Hudební výchova - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

368 

Tělesná výchova 7. ročník  

• 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 

dodržuje základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví v hodinách 
tělesné výchovy 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

zapojuje se pravidelně do pohybových činností atletika – běhy rychlostní a vytrvalostní 

sportovní hry – florbal, fotbal, vybíjená, basketbal, 
přehazovaná, ringo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

soustředí se na správné a přesné provedení pohybu průpravná a kondiční cvičení 

atletika – běhy, skoky, hody 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

uplatňuje svou sílu, vytrvalost a kondici úpoly 

pohybové hry vyžadující sílu a vytrvalost 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

vnímá zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

snaží se o rozvoj kondičních a koordinačních 
předpokladů a o jejich zlepšování 

úpoly 

posilovací cvičení 

atletika – vytrvalostní běhy 

turistika a pobyt v přírodě 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

provádí rozcvičení před pohybovou činností a ukončí ji 
protažením 

atletika 

pohybové hry 

netradiční pohybové aktivity 

cvičení vyžadující obratnost 

dodržuje zásady zdravého způsobu života zdravotně orientovaná zdatnost 
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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 

kondiční cvičení 

význam pohybu pro zdraví 

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 

odhadne své fyzické schopnosti a přizpůsobí je 
konkrétním podmínkám daného prostředí 

turistika a pobyt v přírodě 

atletika 

bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví v hodinách 
tělesné výchovy 

zimní a letní sporty 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

využívá pohybové dovednosti při sportovních 
činnostech 

gymnastika 

atletika 

pohybové hry 

gymnastika - akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

popíše správné a nesprávné druhy pohybů akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

sportovní hry, atletika, gymnastika 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

vysvětlí názvosloví ke konkrétním sportům atletika – vrhy, hody 

sportovní hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

vyjádří vlastními slovy pravidla fair-play atletika 

pohybové hry 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

dokáže spolupracovat a dodržovat pravidla sportovní hry 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

pohybové hry a míčové hry 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

pravidla a komunikace při tělesné výchově 

pravidla osvojovaných pohybových činností 
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TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

zaznamenává výkony a výsledky sportovních činností atletika 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

sportovní hry 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

vybere vhodná cvičení pro posílení oslabených partií prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 

průpravná a kompenzační cvičení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

provádí cvičení s přihlédnutím k aktuálnímu 
zdravotnímu stavu 

posilovací cvičení 

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

přijímá názory druhých lidí, vnímá důležitost 
komunikace v mezilidských vztazích 

pohybové hry 

hry - dodržování pravidel 

míčové hry 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

uplatňuje zásady osobní a duševní hygieny úpoly 

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 

ovládá základní atletické prvky atletika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

v rámci turistických akcí žáci poznávají jednotlivé ekosystémy přímo v terénu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

rozdíly v lidském somatotypu s ohledem na fyzické předpoklady pro úspěch v jednotlivých sportech 

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

sledování sportovního dění ve světě, aktuality ve sportu 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

pravidla fair – play 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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cvičení soustředěnosti a vnímání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

srovnávání výkonů a analýza chyb při fyzických testech a sportovních výkonech, pozitivní vztah k vlastnímu tělu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

denní režim 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

snaha o duševní a fyzickou rovnováhu, relaxační cvičení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

vlastní úprava pravidel, originalita při rozcvičení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

výchova k toleranci a respektu druhých 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

vzájemná pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

soutěže, turnaje 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

komunikace a spolupráce se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

organizování herních činností, dělení do družstev 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

primární prevence škodlivých jevů, odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 8. ročník 

• --> Hudební výchova - 8. ročník 

• --> Výchova k občanství - 8. ročník 

• --> Matematika - 8. 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 

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 základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví v hodinách 
tělesné výchovy 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

zapojuje se pravidelně do pohybových činností atletika – běhy rychlostní a vytrvalostní 

sportovní hry – florbal, fotbal, vybíjená, basketbal, 
přehazovaná, ringo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

soustředí se na správné a přesné provedení pohybu průpravná a kondiční cvičení 

atletika – běhy, skoky, hody 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

uplatňuje svou sílu, vytrvalost a kondici úpoly 

pohybové hry vyžadující sílu a vytrvalost 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

vnímá zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

snaží se o rozvoj kondičních a koordinačních 
předpokladů a o jejich zlepšování 

úpoly 

posilovací cvičení 

atletika – vytrvalostní běhy 

turistika a pobyt v přírodě 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

provádí rozcvičení před pohybovou činností a ukončí ji 
protažením 

atletika 

pohybové hry 

netradiční pohybové aktivity 

cvičení vyžadující obratnost 
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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 

dodržuje zásady zdravého způsobu života zdravotně orientovaná zdatnost 

kondiční cvičení 

význam pohybu pro zdraví 

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 

odhadne své fyzické schopnosti a přizpůsobí je 
konkrétním podmínkám daného prostředí 

turistika a pobyt v přírodě 

atletika 

bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví v hodinách 
tělesné výchovy 

zimní a letní sporty 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

využívá pohybové dovednosti při sportovních 
činnostech 

atletika 

pohybové hry 

gymnastika - akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

popíše správné a nesprávné druhy pohybů akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

sportovní hry, atletika, gymnastika 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

vysvětlí názvosloví ke konkrétním sportům atletika – vrhy, hody 

sportovní hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

vyjádří vlastními slovy pravidla fair-play atletika 

pohybové hry 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

dokáže spolupracovat a dodržovat pravidla pohybové hry a míčové hry 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

pravidla a komunikace při tělesné výchově 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

sportovní hry 

pravidla osvojovaných pohybových činností 

hry - dodržování pravidel 

míčové hry 
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TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

zaznamenává výkony a výsledky sportovních činností atletika 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

sportovní hry 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

vybere vhodná cvičení pro posílení oslabených partií prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 

průpravná a kompenzační cvičení 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

využívá vhodná cvičení k posílení tělesné zdatnosti gymnastika 

kompenzační a posilovací cvičení 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

vyhledá si a předvede relaxační cviky proti únavě a 
stresu 

gymnastika 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

uplatňuje zásady osobní a duševní hygieny úpoly 

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 

ovládá základní atletické prvky atletika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

diskuse a příklady z veřejného sportovního života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

poukazování na chování jednotlivce a společnosti k přírodě na lyžařském výcviku, pojmy - národní park, chráněná krajinná oblast – ochrana přírody, rozmanitost vlivu 
prostředí na zdraví – bezpečný pohyb na horách, nebezpečí lavin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

v rámci turistických akcí žáci poznávají jednotlivé ekosystémy přímo v terénu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

rozdíly v lidském somatotypu s ohledem na fyzické předpoklady pro úspěch v jednotlivých sportech 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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sledování sportovního dění ve světě, aktuality ve sportu 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

pravidla fair – play 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení soustředěnosti a vnímání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

srovnávání výkonů a analýza chyb při fyzických testech a sportovních výkonech, pozitivní vztah k vlastnímu tělu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

denní režim 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

snaha o duševní a fyzickou rovnováhu, relaxační cvičení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

vlastní úprava pravidel, originalita při rozcvičení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

výchova k toleranci a respektu druhých 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

vzájemná pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

soutěže, turnaje 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

komunikace a spolupráce se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

organizování herních činností, dělení do družstev 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

primární prevence škodlivých jevů, odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost 

    

Tělesná výchova 9. 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 

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 základní pravidla chování a zásady hygieny při 
tělesné výchově 

bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví v hodinách 
tělesné výchovy 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

zapojuje se pravidelně do pohybových činností atletika – běhy krátké a vytrvalostní 

sportovní hry – florbal, fotbal, vybíjená, basketbal, 
ringo, přehazovaná, badminton 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

soustředí se na správné a přesné provedení pohybu průpravná a kondiční cvičení 

atletika – běhy, skoky, hody 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

uplatňuje svou sílu, vytrvalost a kondici úpoly 

pohybové hry vyžadující sílu a vytrvalost 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

vnímá zimní sporty jako vhodnou pohybovou aktivitu zimní sporty 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

snaží se o rozvoj kondičních a koordinačních 
předpokladů a o jejich zlepšování 

úpoly 

posilovací cvičení 

atletika – vytrvalostní běhy 

turistika a pobyt v přírodě 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

provádí rozcvičení před pohybovou činností a ukončí ji 
protažením 

atletika 

pohybové hry 

netradiční pohybové aktivity 

cvičení vyžadující obratnost 
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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 

dodržuje zásady zdravého způsobu života zdravotně orientovaná zdatnost 

kondiční cvičení 

význam pohybu pro zdraví 

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 

odhadne své fyzické schopnosti a přizpůsobí je 
konkrétním podmínkám daného prostředí 

turistika a pobyt v přírodě 

atletika 

bezpečnost, hygiena a ochrana zdraví v hodinách 
tělesné výchovy 

zimní a letní sporty 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

využívá pohybové dovednosti při sportovních 
činnostech 

gymnastika 

atletika 

pohybové hry 

gymnastika - akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

popíše správné a nesprávné druhy pohybů akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí 

sportovní hry, atletika, gymnastika 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

vysvětlí názvosloví ke konkrétním sportům atletika – vrhy, hody 

sportovní hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

vyjádří vlastními slovy pravidla fair-play atletika 

pohybové hry 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

dokáže spolupracovat a dodržovat pravidla pohybové hry a míčové hry 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

pravidla a komunikace při tělesné výchově 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

sportovní hry 

pravidla osvojovaných pohybových činností 

hry - dodržování pravidel 
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míčové hry 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

zaznamenává výkony a výsledky sportovních činností atletika 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

sportovní hry 

měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

vybere vhodná cvičení pro posílení oslabených partií prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 

průpravná a kompenzační cvičení 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

využívá vhodná cvičení k posílení tělesné zdatnosti posilovací cvičení 

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

vyhledá si a předvede relaxační cviky proti únavě a 
stresu 

gymnastika 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

uplatňuje zásady osobní a duševní hygieny úpoly 

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 

ovládá základní atletické prvky atletika 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

diskuse a příklady z veřejného sportovního života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

v rámci turistických akcí žáci poznávají jednotlivé ekosystémy přímo v terénu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

rozdíly v lidském somatotypu s ohledem na fyzické předpoklady pro úspěch v jednotlivých sportech 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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sledování sportovního dění ve světě, aktuality ve sportu 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

pravidla fair – play 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení soustředěnosti a vnímání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

srovnávání výkonů a analýza chyb při fyzických testech a sportovních výkonech, pozitivní vztah k vlastnímu tělu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

denní režim 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

snaha o duševní a fyzickou rovnováhu, relaxační cvičení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

vlastní úprava pravidel, originalita při rozcvičení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

výchova k toleranci a respektu druhých 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

vzájemná pomoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

soutěže, turnaje 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

komunikace a spolupráce se spolužáky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

organizování herních činností, dělení do družstev 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

primární prevence škodlivých jevů, odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost 
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5.19 Praktické činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný     

    

Název předmětu Praktické činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Oblast člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum praktických činností, dovedností a technologií. 
Předmět praktické činnosti vychází z konceptu praktických dovedností v běžném životě a slouží mj. i k 
profesní orientaci žáků. Žáci jsou konfrontováni s praktickými pracovními dovednostmi a návyky. Tento 
faktor je nezbytný pro ucelené penzum informací a dovedností pro absolvování ZŠ. 
Tím se tento předmět odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založen 
na tvůrčí a myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah je zaměřen na tematické okruhy: Práce s 
technickými materiály, Design a konstruování a Příprava pokrmů. 
Žáci se učí 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. V závislosti na věku 
žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a 
pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. 

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

Vyučovací předmět praktické činnosti je vyučován v 1. až 5. ročníku 1 hodinu týdně, v 6. a 7. ročníku v 
podobě dvouhodinových bloků uskutečňovaných 1krát za 14 dní. 
Vyučovací předmět praktické činnosti je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce: obsahem jsou 
práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti a příprava pokrmů. 
Žáci 1. až 5. ročníku pracují v učebnách školy, využívají školní pozemek. Žáci se učí pracovat s různými 
materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Plánují a organizují pracovní činnost 
samostatně i v týmu. Jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
Žáci na 2. stupni pracují především v odborných učebnách (dílna, kuchyňka, počítačová učebna). Žáci v 6. a 
7. ročníku se střídají po pololetí se skupinou zaměřenou na jiný tematický okruh. Třídy jsou rozděleny na 
skupiny. Žáci jsou zařazováni do skupin na základě zájmu a s ohledem na kapacitní možnosti školy. Žáci, 
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kteří mají splněné dva tematické okruhy v šesté třídě, budou v sedmém ročníku absolvovat jeden stejný 
tematický okruh jako v 6. třídě. S ohledem na získané dovednosti žáci 7. ročníku budou pracovat na vyšší 
úrovni. 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělání a jejich rozhodování 
- nabádá k samostatnosti a tvořivosti, plánování, organizování a vyhodnocování jejich činnosti 
- podněcuje k práci s různými zdroji informací (vyhledání, zpracování, používání informací 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- zadává žákům problémové úlohy rozvíjející tvořivost 
- vede žáky k využívání vhodných postupů práce 
- podporuje žáky v samostatnosti, tvořivosti, logickém myšlení a týmové spolupráci 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků nad daným úkolem 
- podněcuje žáky k aktivní spolupráci  
- vede žáky k odbornému vyjadřování a vhodné argumentaci 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- podporuje u žáků skupinovou spolupráci, dbá střídání rolí ve skupině 
- vede žáky ke kritickému hodnocení práce 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- rozvíjí u žáků smysl pro kulturu a tvořivost 
- podporuje žáky ve vzájemné spolupráci 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vyžaduje od žáků dokončování zadaných úkolů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

382 

Název předmětu Praktické činnosti 

- dohlíží na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel včetně používání ochranných pracovních 
prostředků 
- vede žáky ke správnému a zodpovědnému zacházení s pracovními pomůckami 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- podporuje žáky ve využívání digitálních technologií 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Praktické činnosti 1. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník 

• --> Prvouka - 1. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 1. ročník 

• --> 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 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

seznamuje se s různými materiály různé materiály, práce s drobným materiálem 

využití přírodnin 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

rozlišuje různé pomůcky jednoduché pracovní činnosti 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

zapojuje svoji představivost materiály přírodní a technické, modelování 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

poznává různé druhy papíru vlastnosti papíru – skládání, stříhání, lepení, 
vytrhávání, papír a karton 
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ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a podle předlohy organizace práce, jednoduché pracovní postupy 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy dodržuje zásady bezpečnosti zásady bezpečnosti 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

seznamuje se s částmi stavebnice, návodem, osvojuje si 
základní dovednosti a návyky 

konstrukční činnosti 

jednoduché modely podle předlohy nebo představy 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

upevňuje si kladný vztah k přírodě pěstitelské práce 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

poznává různé druhy zahradního nářadí pěstitelské práce 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

pracuje ve skupinách pěstitelské práce 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pojmenuje nářadí a pomůcky jednoduché pracovní činnosti 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny upevňuje si zásady hygieny a bezpečnosti zásady hygieny a bezpečnosti 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování seznamuje se zásadami správného stolování pravidla stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování seznamuje se s pravidly společenského chování a 
hygieny 

pravidla společenského chování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, trénink paměti, řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 

    

Praktické činnosti 2. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 2. ročník 

• --> Prvouka - 2. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 2. ročník 

• --> Český jazyk - 2. ročník 

• --> Tělesná výchova - 2. 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 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z 
tradičních i netradičních materiálů 

drobný přírodní i technický materiál 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytvoří výrobek vycházející z lidových tradic lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

poznává vlastnosti a druhy materiálů modelovací hmota 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

seznamuje se s nástroji a pomůckami pomůcky a nástroje – funkce a využití 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

ukládá pomůcky na místo organizace práce, zásady bezpečnosti 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

uvědomuje si užitek z práce hodnota lidské práce 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje s předlohou drobný přírodní i technický materiál 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu, dodržuje zásady 
bezpečnosti 

organizace práce, zásady bezpečnosti 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

pracuje ve skupině konstrukční činnosti 

pěstitelské práce 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

seznamuje se s návodem práce s návodem, předlohou, náčrtem 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

osvojuje si základní dovednosti a návyky montáž a demontáž 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování přírody, zaznamená a hodnotí 
výsledky pozorování 

pěstitelské práce 

základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a výživa 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti pěstitelské práce 
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ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny zná názvy rostlin digitální technologie 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování seznamuje se s jednoduchým stolováním základní vybavení kuchyně 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování seznamuje se s tříděním a likvidací obalů třídění odpadů 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování prohlubuje si základní pravidla slušného stolování stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, trénink paměti, řešení problémů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

odpady a hospodaření s odpady 

    

Praktické činnosti 3. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník 

• --> Prvouka - 3. ročník 

• --> Český jazyk - 3. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 3. ročník 

• --> Tělesná 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 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytváří z tradičních i netradičních materiálů různé 
výrobky dle zadání 

práce s drobným materiálem 
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ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

uplatňuje tvořivost, nápady, fantazii a představivost práce s papírem a kartonem 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

zvládá kolektivní formy práce modelovací hmota 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

šetří materiálem jednoduché pracovní postupy a činnosti 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

uvědomuje si užitek z práce netradiční drobný materiál 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu a předlohy, dodržuje 
zásady bezpečnosti 

přírodniny 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy dokáže vytvořit vlastní postup práce u jednoduchého 
výrobku 

netradiční materiály 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vynakládá úsilí na dosažení kvalitního výsledku lidové zvyky a řemesla 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy seznamuje se s textilními materiály práce s textilním materiálem 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy upevňuje si jednoduché činnosti práce s jehlou jednoduché činnosti – dodržuje bezpečnost a hygienu, 
návlek, uzlík, druhy stehů, přišívání knoflíků 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi 

konstrukční činnosti, sestavování modelů z 
kartonových prvků 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

pracuje tvořivě práce s návodem, předlohou, náčrtem 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

rozvíjí si prostorovou představivost sestavování modelů z kovových konstrukčních 
stavebnic 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pozorování pěstitelské práce 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

rozezná základní druhy pokojových rostlin a popíše péči 
o ně 

pokojové rostliny 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti pokojové rostliny 

bezpečnost a hygiena práce 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí 
výsledky pozorování 

semena, plody, plevele 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování vyjmenuje základní vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně 
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ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování sestaví jednoduchý jídelníček jídelníček 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, empatie 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

média, reklama 

    

Praktické činnosti 4. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 4. ročník 

• --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Přírodověda - 4. ročník 

• --> Tělesná výchova - 4. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

pracuje s tradičním i netradičním materiálem dle zadání 
nebo dle vlastní představivosti 

práce s drobným materiálem 

vlastnosti materiálu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

opracovává a dotváří přírodní materiály využití přírodnin 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

388 

Praktické činnosti 4. ročník  

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

tvořivě pracuje s papírem využití papíru a kartonu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

vytváří plošné i prostorové prvky lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 
prvky lidových tradic 

lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

předvede praktické činnosti s daným materiálem lidové zvyky, tradice, řemesla 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

rozliší různé materiály druhy materiálů 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

bezpečně zachází s pracovními nástroji pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

udržuje pořádek na pracovním místě a uvědomuje si 
hodnotu práce 

textilní materiály, jednoduché činnosti s textiliemi 

organizace práce 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 
a demontáž 

konstrukční činnosti 

práce se stavebnicemi 

práce s návodem 

organizace práce 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí jednoduché pracovní operace a postupy 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

pečuje o pokojové rostliny pěstitelské práce a základní podmínky pro pěstování 
rostlin 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

pozoruje změny v přírodě a zaznamenává si výsledky 
pozorování 

pěstování rostlin, změny v průběhu vegetace 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

rozeznává rozdíl mezi setím a sázením pěstitelské práce a základní podmínky pro pěstování 
rostlin 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

seznamuje se s množením rostlin pěstitelské práce a základní podmínky pro pěstování 
rostlin 

organizace práce 
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ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

využívá správné pomůcky, nástroje a náčiní a stará se o 
přidělené věci 

pěstitelské práce a základní podmínky pro pěstování 
rostlin 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti organizace práce 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

pěstitelské práce a základní podmínky pro pěstování 
rostlin 

základy první pomoci při drobných poraněních 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

poskytne první pomoc při úrazu organizace práce 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

základy první pomoci při drobných poraněních 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

dodržuje pravidla správného stolování a společenského 
chování 

základy stolování a společenského chování 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

stará se o čistotu a pořádek pracovního místa organizace práce 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

základní vybavení kuchyně 

základy první pomoci při drobných poraněních 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

vytváří jednoduché textilní výrobky textilní materiály, jednoduché činnosti s textiliemi 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně vyjmenuje základní vybavení kuchyně jednoduchá úprava stolu 

základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

zvládne ošetřit drobná poranění základy první pomoci při drobných poraněních 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

zásady hygieny a bezpečnosti práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet myšlenky, podřízení se vedení a organizování práce skupin 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

úcta k hodnotám, odpovědnost, tolerance 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vstřícný postoj k odlišnostem 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ochrana přírody a kulturních památek, propojení environmentální výchovy s digitálními technologiemi umožňuje žákům aktivně získávat, vyhodnocovat a sbírat 
informace týkající se otázek životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

média, reklama 

    

Praktické činnosti 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník 

• --> Český jazyk - 5. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 5. ročník 

• --> Přírodověda - 5. ročník 

• --> Tělesná výchova - 5. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

pracuje s různými druhy materiálu dle zadání nebo 
podle vlastní představivosti 

vlastnosti materiálu 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

rozvíjí dovednost pracovat s jehlou a textilními 
materiály 

vlastnosti materiálu 

práce s textilem 

práce s drobným materiálem 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

orientuje se v lidových tradicích a vytváří výrobky s nimi 
spojené 

lidové zvyky, tradice a řemesla 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

respektuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví práce s drobným materiálem 

jednoduché pracovní postupy, organizace práce 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

dovede sestavovat složitější stavební prvky, rozvíjí si 
prostorovou představivost 

konstrukční činnosti, práce se stavebnicí 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

stará se o své pracovní místo a udržuje na něm pořádek pracovní pomůcky a nástroje, funkce a využití 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

sestavuje složitější stavební prvky konstrukční činnosti, sestavování modelů, jednoduchá 
montáž a demontáž 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

pracuje podle jednoduchého slovního návodu, předlohy 
nebo schématu 

jednoduché pracovní postupy, organizace práce 

konstrukční činnosti, práce se stavebnicí 

konstrukční činnosti, sestavování modelů, jednoduchá 
montáž a demontáž 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

pozoruje změny v přírodě a zaznamenává si výsledky 
pozorování 

pěstitelské práce 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí jednoduché pokusy s rostlinami pěstitelské práce 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

samostatně pečuje o pokojové rostliny a uvědomuje si 
základní podmínky a potřeby pro pěstování rostlin 

pěstitelské práce 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

dovede zvolit vhodný nástroj nebo náčiní k práci a stará 
se o přidělený materiál 

pracovní pomůcky a nástroje, funkce a využití 

konstrukční činnosti, sestavování modelů, jednoduchá 
montáž a demontáž 

pěstitelské práce 
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ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně, technika v kuchyni 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm dle daného receptu připraví jednoduchý pokrm příprava pokrmu, výběr a skladování potravin 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm zjišťuje finanční hodnotu potřebných surovin k přípravě 
pokrmu 

příprava pokrmu, výběr a skladování potravin 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

uplatňuje pravidla správného stolování a vhodného 
společenského chování 

jednoduchá úprava stolu 

pravidla správného stolování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

uvědomuje si pravidla bezpečnosti práce s nástroji v 
kuchyni 

základní vybavení kuchyně, technika v kuchyni 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

zvládne ošetřit drobná poranění základy první pomoci 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce zásady bezpečnosti a hygieny práce 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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organizace vlastního času, plánování učení a studia, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení, dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 
samému 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

cvičení pozorování, otevřená, pozitivní komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet myšlenky, podřízení se vedení a organizování práce skupin 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

úcta k hodnotám, odpovědnost, tolerance 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

vstřícný postoj k odlišnostem, propojení multikulturní výchovy s digitálními technologiemi umožňuje žákům získávat, vyhodnocovat a sbírat informace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

odpady a hospodaření s odpady 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

průmysl a životní prostředí, propojení environmentální výchovy s digitálními technologiemi umožňuje žákům aktivně získávat, vyhodnocovat a sbírat informace týkající 
se otázek životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

organizace a postavení médií ve společnosti, faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

zpravodajství, reklama, mediální komunikace 

    

Praktické činnosti 6. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 7. ročník 

• --> Výtvarná výchova - 6. ročník 
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• --> Matematika - 6. ročník 

• --> Anglický jazyk - 6. ročník 

• --> Informatika - 6. ročník 

• --> Zeměpis - 6. ročník 

• --> Český jazyk - 6. ročník 

• --> Dějepis - 6. ročník 

• --> Fyzika - 6. ročník 

• --> Přírodopis - 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-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu 

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 

řád školní dílny, cvičné kuchyňky 

zásady první pomoci při úrazech 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

čte technický výkres a orientuje se v něm, umí přečíst 
rozměry výrobku 

náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

seznámí se s druhy řeziva práce se dřevem 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

osvojí si základní pracovní dovednosti ručního obrábění 
dřeva 

orýsování, upínání 

řezání, pilování, broušení, vrtání 

spojování hřebíky 

povrchová úprava 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

zhotoví jednoduchý výrobek dle návodu práce se dřevem 
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ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

vyjmenuje nejčastěji používané kovy a jejich využití práce s kovem 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

osvojí si základní pracovní dovednosti ručního obrábění 
drátu a plechu 

práce s drátem a plechem 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

poznává a porovnává vlastnosti plastů s ostatními 
materiály 

práce s plasty 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

osvojí si základní pracovní dovednosti ručního obrábění 
plastů 

ruční obrábění 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

zachází s používanými nástroji samostatně pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování 

pracovní postupy, organizace práce – zhotovení 
výrobku 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

orientuje se v daném návodu, náčrtu a plánu náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

vysvětlí jednotlivé kroky své práce a aplikuje je výkres jednoduchého výrobku 

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model 

pracuje dle návodu, respektuje posloupnost 
jednotlivých kroků 

práce se stavebnicemi 

trojrozměrné modely a objekty – plány, konstrukce 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost vybírá a umí používat vhodné nářadí a nástroje, udržuje 
pořádek a dokáže po skončení práce uvést své pracovní 
místo do původního stavu 

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování 

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj. 

orientuje se ve stavebnici a pracuje s návodem, 
náčrtem, plánem a programem k sestavení modelu, 
vysvětlí jednotlivé kroky své práce dle stanoveného 
postupu a aplikuje je 

práce dle návodu, náčrtu, výkladu 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

vyjmenuje základní pravidla pro práci s inventářem 
kuchyně a se spotřebiči 

kuchyňské spotřebiče a vybavení 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

prostře stůl ke konzumaci připraveného pokrmu zásady stolování 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

používá vhodné nástroje pro přípravu jednoduchého 
pokrmu 

kuchyňské spotřebiče a vybavení 

příprava pokrmu 
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ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodržuje bezpečnost a základní hygienická pravidla při 
práci v kuchyni, udržuje kuchyň i své pracovní místo v 
čistotě 

řád školní dílny, cvičné kuchyňky 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

navrhuje vhodné suroviny pro přípravu jednoduchého 
pokrmu 

potraviny, pochutiny, jejich nákup, skladování a 
úprava 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni zásady první pomoci při úrazech 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

roztřídí zdravé a nezdravé pokrmy, porovná rizika 
spojená s konzumací nezdravých jídel 

zdravé a nezdravé potraviny, diety 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

používá recept, dodržuje logické kroky při jeho přípravě potraviny, pochutiny, jejich nákup, skladování a 
úprava 

recepty 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

připravuje samostatně jednoduchý pokrm, dokáže 
vybrat příslušné ingredience 

potraviny, pochutiny, jejich nákup, skladování a 
úprava 

recepty 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

vyhledá recept na internetu recepty 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

rozlišuje a používá kuchyňské vybavení při přípravě a 
konzumaci pokrmů 

potraviny, pochutiny, jejich nákup, skladování a 
úprava 

zásady stolování 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

dokáže připravit slavnostní prostírání, dodržuje pravidla 
společenského chování u stolu 

slavnostní prostření stolu 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu 

dodržuje bezpečnost a základní hygienická pravidla při 
práci, zvládne ošetřit drobná poranění 

zásady první pomoci při úrazech 

bezpečnost práce 

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení 

seznamuje se a pracuje se základními nástroji a 
pomůckami 

práce se základními nástroji a pomůckami, s jejich 
účelem, způsobem použití, údržbou a s jejich 
vlastnostmi 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

práce ve skupině 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

vaření, nákupy, pozná své silné a slabé stránky, dokáže prezentovat své schopnosti a dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, vaření, stolování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ekologické problémy, ochrana přírodních zdrojů, třídění a sběr odpadu, konkrétní životní aktivity ve prospěch životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

samostatná práce na výrobku dle vlastního návrhu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

práce ve skupině 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

recepty 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

práce ve skupině 

    

Praktické činnosti 7. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Výtvarná výchova - 7. ročník 

• --> Výchova k občanství - 7. ročník 

• --> Matematika - 7. ročník 

• --> Anglický jazyk - 7. ročník 

• --> Informatika - 7. ročník 

• --> Přírodopis - 7. ročník 

• --> Zeměpis - 7. ročník 

• --> Český jazyk - 7. ročník 

• --> Dějepis - 7. ročník 

• --> Fyzika - 7. 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 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu 

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci 
s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 

řád školní dílny, cvičné kuchyňky 

zásady první pomoci při úrazech 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

čte technický výkres a orientuje se v něm, umí přečíst 
rozměry výrobku 

náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

seznámí se s druhy řeziva práce se dřevem 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

osvojí si základní pracovní dovednosti ručního obrábění 
dřeva 

orýsování, upínání 

řezání, pilování, broušení, vrtání 

spojování hřebíky 

povrchová úprava 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

zhotoví jednoduchý výrobek dle návodu práce se dřevem 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

vyjmenuje nejčastěji používané kovy a jejich využití práce s kovem 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

osvojí si základní pracovní dovednosti ručního obrábění 
drátu a plechu 

práce s drátem a plechem 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

poznává a porovnává vlastnosti plastů s ostatními 
materiály 

práce s plasty 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

osvojí si základní pracovní dovednosti ručního obrábění 
plastů 

ruční obrábění 

zachází s používanými nástroji samostatně pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování 
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ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

pracovní postupy, organizace práce – zhotovení 
výrobku 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

orientuje se v daném návodu, náčrtu a plánu náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

vysvětlí jednotlivé kroky své práce a aplikuje je výkres jednoduchého výrobku 

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model 

pracuje dle návodu, respektuje posloupnost 
jednotlivých kroků 

práce se stavebnicemi 

trojrozměrné modely a objekty – plány, konstrukce 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost vybírá a umí používat vhodné nářadí a nástroje, udržuje 
pořádek a dokáže po skončení práce uvést své pracovní 
místo do původního stavu 

pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 
opracování 

ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, 
stabilitu aj. 

orientuje se ve stavebnici a pracuje s návodem, 
náčrtem, plánem a programem k sestavení modelu, 
vysvětlí jednotlivé kroky své práce dle stanoveného 
postupu a aplikuje je 

práce dle návodu, náčrtu, výkladu 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

vyjmenuje základní pravidla pro práci s inventářem 
kuchyně a se spotřebiči 

kuchyňské spotřebiče a vybavení 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

prostře stůl ke konzumaci připraveného pokrmu zásady stolování 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

používá vhodné nástroje pro přípravu jednoduchého 
pokrmu 

kuchyňské spotřebiče a vybavení 

příprava pokrmu 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodržuje bezpečnost a základní hygienická pravidla při 
práci v kuchyni, udržuje kuchyň i své pracovní místo v 
čistotě 

řád školní dílny, cvičné kuchyňky 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

navrhuje vhodné suroviny pro přípravu jednoduchého 
pokrmu 

potraviny, pochutiny, jejich nákup, skladování a 
úprava 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni zásady první pomoci při úrazech 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

roztřídí zdravé a nezdravé pokrmy, porovná rizika 
spojená s konzumací nezdravých jídel 

zdravé a nezdravé potraviny, diety 
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ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

používá recept, dodržuje logické kroky při jeho přípravě potraviny, pochutiny, jejich nákup, skladování a 
úprava 

recepty 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

připravuje samostatně jednoduchý pokrm, dokáže 
vybrat příslušné ingredience 

potraviny, pochutiny, jejich nákup, skladování a 
úprava 

recepty 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

vyhledá recept na internetu recepty 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

rozlišuje a používá kuchyňské vybavení při přípravě a 
konzumaci pokrmů 

zásady stolování 

potraviny, pochutiny, jejich nákup, skladování a 
úprava 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

dokáže připravit slavnostní prostírání, dodržuje pravidla 
společenského chování u stolu 

slavnostní prostření stolu 

ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny 
práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu 

dodržuje bezpečnost a základní hygienická pravidla při 
práci, zvládne ošetřit drobná poranění 

zásady první pomoci při úrazech 

bezpečnost práce 

ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení 

seznamuje se a pracuje se základními nástroji a 
pomůckami 

práce se základními nástroji a pomůckami, s jejich 
účelem, způsobem použití, údržbou a s jejich 
vlastnostmi 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

práce ve skupině 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

vaření, nákupy, pozná své silné a slabé stránky, dokáže prezentovat své schopnosti a dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti, vaření, stolování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ekologické problémy, ochrana přírodních zdrojů, třídění a sběr odpadu, konkrétní životní aktivity ve prospěch životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

samostatná práce na výrobku dle vlastního návrhu 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

práce ve skupině 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

práce ve skupině 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

recepty 

     

5.20 Volitelný předmět  

5.20.1 Přírodovědná praktika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

      Volitelný        

    

Název předmětu Přírodovědná praktika 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět přírodovědná praktika rozšiřuje a upevňuje vědomosti a dovednosti z přírodovědné 
oblasti. Vede žáky ke zdravotní prevenci a k zvládnutí základů první pomoci, k bezpečnému chování v 
různých životních situacích, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí a k jeho ochraně. Zaměřuje se na 
přírodu, životní podmínky rostlin a živočichů, jednoduché pokusy, vývoj člověka, ochranu člověka za 
mimořádných událostí, základy první pomoci. Zvýšenou měrou vede žáky k práci s literaturou, 
encyklopediemi, čerpání z naučných přírodovědných programů a využívání digitálních technologií. 

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

Přírodovědná praktika jsou volitelný předmět v 5. ročníku, který má časovou dotaci 1 vyučovací hodinu 
týdně. 
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Název předmětu Přírodovědná praktika 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k objevování a poznávání přírody, motivuje je k získávání poznatků pro život  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- motivuje žáky k tvořivému myšlení, logické úvaze a řešení problémů 
- vede žáky k zaujímání kritického postoje 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k prezentaci svých názorů, zkušeností a myšlenek a přijímání názorů druhých 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- rozvíjí u žáků schopnost pracovat ve skupině, chápat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní 
spolupráce, respektovat práci druhých, hodnotit práci vlastní i ostatních členů týmu 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- buduje aktivní postoj žáků k ochraně zdraví vlastního, spolužáků, rodiny a dalších lidí 
- vede žáky k dodržování pravidel slušného chování, základům tolerance, vzájemného soužití a 
ohleduplnému vztahu k přírodě 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k pozitivnímu vztahu k práci při zpracovávání vlastních prezentací, používání vhodných 
materiálů, technologií a dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- podporuje žáky při využívání digitálních technologií k prezentaci vlastních prací, k vyhledávání informací 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  
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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 

 rozpozná základní druhy organismů přírodovědné vycházky 

poznávání hub, rostlin a živočichů 

hry, soutěže, kvízy 

 popíše základní části rostlinného a živočišného těla  poznávání hub, rostlin a živočichů 

 podle charakteristických znaků rozpozná základní druhy 
dřevin  

listnaté a jehličnaté stromy 

 určí společné znaky savců  savci – společné znaky 

 rozdělí živočichy na bezobratlé a obratlovce potravní vztahy 

hry, soutěže, kvízy 

 rozliší jednotlivé části lidského těla vývoj člověka 

vnější stavba těla 

vnitřní stavba těla 

 předvede základní dovednosti v poskytování první 
pomoci (obvazová technika, resuscitace, stabilizovaná 
poloha) s využitím vzdělávacích programů na PC  

první pomoc 

 zná telefonní čísla 112, 150, 155, 158  první pomoc 

 podle složení výrobku rozpozná kvalitní potraviny  zdravý životní styl – jídelníček, potravní pyramida 

 vyjmenuje složky potravy  zdravý životní styl – jídelníček, potravní pyramida 

 sestaví jednoduchý jídelníček  zdravý životní styl – jídelníček, potravní pyramida 
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5.20.2 Matematická cvičení  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

      Volitelný        

    

Název předmětu Matematická cvičení 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět matematická cvičení doplňuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace. Celá 
oblast je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty 
a pro užití matematiky v reálných situacích. Žáci si rozvíjí početní dovednosti v oboru přirozených čísel. 

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

Předmět matematická cvičení si mohou žáci zvolit v 5. ročníku v rámci nabídky volitelných předmětů v 
časové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových učebnách, v některých vyučovacích hodinách 
jsou využívány odborná a mobilní učebna výpočetní techniky. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- podporuje samostatnost žáků při řešení úkolů 
- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 
- rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických 
vzorců a algoritmů 
- rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení žáků osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a 
vztahů 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- učí žáky rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti a nebát se problémů 
- zařazuje úkoly, které vycházejí z reálného života 
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- nabízí různé způsoby řešení a vede žáky k volbě toho nejvhodnějšího 
- podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení formou samostatné práce nebo řešením zajímavých 
úloh 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k užívání matematického jazyka, včetně matematických symbolů 
- rozvíjí u žáků dovednost výstižně a logicky formulovat své myšlenky 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- vede žáky k dodržování určených pravidel 
- podporuje vzájemnou spolupráci při společném řešení problémů 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- učí žáky akceptovat názory druhých lidí 
- zadává žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- učí žáky pracovat podle určeného návodu a postupu 
- umožňuje žákovi hledat vlastní postup 
- rozvíjí manuální zručnost prostřednictvím práce s pomůckami 
- vyžaduje přehlednost a systematičnost zápisu úloh 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- představí žákům běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby 
- ukáže, jak získávat, vyhledávat a kriticky posuzovat informace 
- vytváří situace, kdy žákům využití digitálních technologií napomůže k efektivnímu řešení matematického 
problému 
- vede žáky k využívání digitálních technologií pro správu a vyhodnocení dat, prezentaci a interpretaci 
výsledků 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  
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Matematická cvičení 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> 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 

 řeší složitější slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo 
dvěma výpočtům s přirozenými čísly  

složitější slovní úlohy 

 řeší praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je 
do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky  

praktické slovní úlohy 

 doplňuje logické řady čísel a tabulky  magické čtverce 

 řeší logické úlohy na počítači logické hádanky a rébusy 

práce s PC 

 rozvíjí svoji představivost a obrazotvornost, cvičí svůj 
úsudek a postřeh  

hlavolamy – geometrické tvary a čísla, sudoku, 
piškvorky 

 nakreslí schéma a postaví stavby z krychlí  prostorová představivost 

 zakreslí mapy staveb z krychlí  prostorová představivost 

 staví z geometrických tvarů a těles rozličné útvary  prostorová představivost 

 orientuje se v rovině  prostorová představivost 

 užívá souřadnice  prostorová představivost 

 pracuje ve čtvercové síti  prostorová představivost 
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5.20.3 Sportovní hry  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

      Volitelný        

    

Název předmětu Sportovní hry 

Oblast  

Charakteristika předmětu Předmět sportovní hry si klade za cíl vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví. Poskytuje 
žákům prostor k prohlubování dosud poznaných tělesných cvičení a k osvojování nových pohybových 
dovedností.  

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

Žáci jsou seznámeni se základy běžných sportovních odvětví a vedeni k aktivnímu pohybu. Ve výuce je 
kladen důraz na prevenci úrazů a význam správného životního stylu pro duševní zdraví. Cílem je, aby žáci 
získané poznatky přenesli i do osobního života. Předmět sportovní hry si mohou žáci zvolit v 5. ročníku v 
rámci nabídky volitelných předmětů v časové dotaci 1 hodina týdně. 
Sportovní hry probíhají v tělocvičně, na školním hřišti, v městském parku nebo na atletickém stadionu. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- motivuje žáky k plnění cílů předmětu sportovní hry 
- vede žáky k osvojení pohybových dovedností a k aktivnímu pohybu 
- rozvíjí u žáků schopnost odhalovat vlastní chyby a správně ohodnotit vlastní pohybové schopnosti 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- předkládá modelové situace (zejména ve sportovních, týmových hrách) 
- vede žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení vypjatých situací 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- zapojuje žáky do rozhodování při utkání v jednotlivých sportech 
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Název předmětu Sportovní hry 

- vede žáky k rozeznávání gestikulace rozhodčího a k reakci na ni 
- vyžaduje správné názvosloví, přesné, jednoznačné a srozumitelné vyjadřování 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- podporuje sportovní činnosti v týmech a navozuje takové situace, aby žáci spolupracovali s ostatními 
- vede žáky k tomu, aby na základě svých sportovních vědomostí trvale zařazovali do svého života 
sportovní aktivity 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- prezentuje úspěchy a výkony žáků na veřejnosti  
- seznamuje žáky s významnými sportovci 
- vede žáky k hrdosti ke své zemi, škole, třídě, skupině, kterou reprezentují 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vyžaduje vhodnou sportovní obuv a sportovní oblečení 
- vede žáky ke správné a bezpečné přípravě sportoviště a jeho úklidu 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- využívá mobilní digitální technologie, které mu umožňují měřit výkony žáků a porovnávat je 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Sportovní hry 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> 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 
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Sportovní hry 5. ročník  

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost  

organizace, bezpečnost a hygiena 

 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka 

míčové hry 

florbal 

fotbal 

basketbal – průpravné hry 

vybíjená 

přehazovaná 

 uplatňuje svou sílu, vytrvalost a kondici průpravné úpoly 

přetlaky, přetahy 

 ovládá základní pravidla netradičních sportů, usiluje o 
zlepšení své tělesné zdatnosti 

netradiční sporty 

ringo, friesbie, badminton 

 zdokonaluje osvojované pohybové dovednosti získané v 
rámci běžné tělesné výchovy 

sportovní gymnastika 

akrobacie – kotouly 

přeskoky – koza, švédská bedna 

skoky - trampolínka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

míčové hry, netradiční sporty 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

netradiční sporty 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

organizace, bezpečnost, hygiena 
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5.20.4 Konverzace v anglickém jazyce  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

      Volitelný        

    

Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce 

Oblast  

Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce poskytuje jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci 
Evropy a světa. Osvojování anglického jazyka umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných 
zemí i jejich odlišné kulturní tradice.  

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

Předmět konverzace v anglickém jazyce je v 5. ročníku vyučován jednu hodinu týdně jako volitelný s 
časovou dotací jedné hodiny. Žáci v daném ročníku vytvoří skupinu nebo se z paralelního ročníku slučují do 
skupiny jedné. Vyučování probíhá v jazykových učebnách, v kmenových třídách, v multimediálních 
učebnách, v případě her a podobně i na jiných místech. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- procvičuje se žáky novou gramatiku v kontextu čteného nebo slyšeného textu, vybízí je k její analýze a 
hledání pravidel, a vede je tak k pochopení a uchopení nové látky 
- představením různých způsobů učení se slovní zásobě a procvičování si jazykových dovedností vede žáky 
ke zkoušení, vyhodnocování a používání vyhovujících způsobů 
- rozvíjí u žáků jejich schopnosti porozumět slyšenému textu na písních a básničkách 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- podněcuje takové aktivity a zadává takové úlohy, při kterých jsou žáci nuceni vyhledat informace z jiných 
zdrojů než jen z učebnice 
- zadává žákům úkoly a témata pro vypracování projektů, při kterých žáci využívají znalosti z jiných 
předmětů 
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Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce 

- navozuje problémové situace z reálného života a tím podporuje rozvoj slovní zásoby žáků a učí je v dané 
situaci vhodně reagovat 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- procvičuje gramatické struktury a slovní zásobu se žáky dramatizací reálných situací, vede je tím k 
efektivnímu a logickému vyjadřování se 
- poskytuje žákům prostor k písemné i ústní prezentaci zadaných úkolů 
- zadává úkoly, při kterých žáci sdělují vytříděné a uspořádané informace o sobě, svých blízkých, svém okolí 
a svých zájmech v písemné a ústní podobě 
- zařazuje do hodin rozhovory a výměnu názorů či informací ve dvojicích k tématu lekce 
- podporuje žáky v dostatečně hlasitém a zřetelném projevu v anglickém jazyce 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- volí různé formy práce, samostatné, párové, týmové, aby umožnil žákům vzájemnou inspiraci a pomoc a 
motivoval je k dosahování osobního maxima 
- povzbuzuje žáky, aby v případě potřeby nabízeli svou pomoc či ochotně vyhověli při žádosti o pomoc 
- vede žáky k dodržování termínů splnění úkolu 
- vyžaduje prezentaci projektových úkolů před spolužáky 
- přizpůsobuje výuku individuálním potřebám a schopnostem žáků 
- zařazuje do výuky odlehčující činnosti, například hry, soutěže, hádanky, kterými navozuje tvůrčí a 
přátelskou atmosféru ve třídě 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vede žáky k zodpovědnosti za vlastní učení 
- zadává žákům úkoly vztahující se k situacím každodenního života 
- vyžaduje od žáků zodpovědnost za svůj podíl na týmové práci 
- zařazuje do výuky témata týkající se života v anglicky mluvících zemích a vede je k respektování kultury 
jiných národů 
- povzbuzuje žáky, aby ke spolupráci přijímali ostatní žáky a nikoho neodmítali 
- nechává žáky pracovat vlastním tempem a nechává je vyjadřovat se svým vlastním způsobem, ale 
vyžaduje od nich zodpovědnost za vlastní činy a projevy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola pro život  

412 

Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k zodpovědnosti za plnění daných úkolů 
- zadává úlohy, při nichž žáci projeví svou iniciativu, znalosti, představivost a také schopnost spolupracovat 
s ostatními 
- používá různé techniky učení opakovaně a pravidelně, aby si žáci zvykli na jistý druh práce a učení 
- vyžaduje od žáků hodnocení vlastní práce a osobního pokroku v učení 
- zařazuje úkoly na rozvoj jemné motoriky žáků 

Kompetence digitální: 
 
Učitel: 
- vede žáky k využívání digitálních technologií k získávání informací a řešení úkolů 
- povzbuzuje žáky k využívání moderních platforem k osvojení základní slovní zásoby 
- zadává projekty na probíraná témata zpracovaná na digitálních zařízeních 
- motivuje žáky používáním digitálních technologií při výuce 
- seznamuje žáky s běžně používanými digitálními zařízeními, aplikacemi a službami 
- ukazuje, jak získávat, vyhledávat a zpracovat informace 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Konverzace v anglickém jazyce 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 

 ovládá základní pozdravy a zdvořilostní fráze a zvládá na 
ně reagovat  

pozdravy 
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Konverzace v anglickém jazyce 5. ročník  

 představí se, vyhláskuje své jméno  představení se 

 zeptá se spolužáka na jméno, telefonní číslo, na stejné 
otázky odpoví  

představení se 

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

rodina 

 porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a 
spolužáka, které souvisí s jeho rodinou  

rodina 

 představí se, představí svou rodinu, kamarády, uvede 
základní údaje  

rodina 

 pojmenuje domácí mazlíčky domácí mazlíčci 

sloveso mít 

 porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a 
spolužáka, které souvisí s domácími mazlíčky 

domácí mazlíčci 

sloveso mít 

 sdělí jednoduchým způsobem, jaké vyučovací předměty 
jsou jeho oblíbené  

škola, dny v týdnu 

 zeptá se na rozvrh a oblíbené vyučovací předměty 
kamaráda  

škola, dny v týdnu 

 pojmenuje vyučovací předměty  škola, dny v týdnu 

 porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a 
spolužáka, které souvisí s vyučovacími předměty ve 
škole  

škola, dny v týdnu 

 rozumí slovům a slovním spojením týkajících se 
časových údajů a každodenních činností 

denní režim 

volnočasové aktivity 

 porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a 
spolužáka, které souvisí s denním režimem a 
volnočasovými aktivitami 

denní režim 

volnočasové aktivity 

 zeptá se spolužáka na čas a na časové údaje a na 
podobné otázky odpoví 

denní režim 

volnočasové aktivity 

 sdělí jednoduchým způsobem, co každý den dělá nebo 
nedělá 

denní režim 

volnočasové aktivity 
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Konverzace v anglickém jazyce 5. ročník  

 formuluje informace o sobě denní režim 

volnočasové aktivity 

 popíše dům či byt  domov, dům, místnosti, nábytek 

 vyjmenuje základní informace o svém městě  město 

 rozumí slovům a slovním spojením, které se týkají 
popisu osoby, jejího vzhledu a oblečení 

popis osoby – vzhled 

oblečení 

 popíše osoby na obrázku, jejich vzhled a oblečení, 
aktuální činnost 

popis osoby – vzhled 

oblečení 

 ptá se a reaguje na jednoduché otázky, které se týkají 
jeho vzhledu, oblečení, aktuální činnosti 

popis osoby – vzhled 

oblečení 

 pojmenuje místnosti a nábytek  domov, dům, místnosti, nábytek 

    

5.20.5 Psaní na klávesnici  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

      Volitelný        

    

Název předmětu Psaní na klávesnici 

Oblast  

Charakteristika předmětu Vzdělávacím cílem předmětu je prohloubení tzv. počítačové gramotnosti o další složku v podobě tzv. 
klávesnicové gramotnosti, ovládat počítač prostřednictvím klávesnice. Získaná dovednost bude přínosem i 
pro žáky, jejichž písemný projev trpí některou ze specifických poruch učení.  
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Název předmětu Psaní na klávesnici 

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

Vyučovací předmět psaní na klávesnici je vyučován jako volitelný v 5. ročníku s časovou dotací jedné 
hodiny týdně. Žáci pracují individuálně. Výuka probíhá v odborných učebnách informatiky s využitím 
digitální techniky. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- při zadávání úkolů klade důraz na to, aby žáci byli vedeni k zodpovědnosti za své vzdělávání 
- podněcuje k samostatnému objevování a tvořivosti 
- zdůrazňuje učení s efektivním využitím ICT v praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- motivuje žáky k tvořivému přístupu při řešení úkolů a projektů 
- při hledání řešení podněcuje k diskusi, ověření a obhájení řešení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- vede žáky k užívání vhodných způsobů a technologií běžné i elektronické komunikace s pevnými pravidly 
etikety a netikety 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- motivuje žáky pro práci v týmu, rozdělení rolí, kolegiální radě, pomoci a respektu, hodnocení práce 
ostatních i sebehodnocení, taktu a asertivitě v komunikaci 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- uplatňuje výchovu žáků jako svobodných občanů, kteří mají svá práva a plní své povinnosti 
- seznamuje s legislativou a obecnými morálními zákony 
- podněcuje ke kritickému zhodnocení obsahu sdělení v různých zdrojích informací 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- vede žáky k pracovním návykům důležitým pro jejich další profesní růst, jako jsou dodržování 
bezpečnostních a hygienických opatření, pravidlům efektivního plánování, časových harmonogramů, dělby 
práce, stanovení kvality, termínů a jejich dodržování 
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Název předmětu Psaní na klávesnici 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- seznamuje s vhodnými digitálními zařízeními, službami, aplikacemi, informacemi a daty, jejich bezpečném 
užívání, zapojení do života studijního i budoucího pracovního 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  

    

Psaní na klávesnici 5. ročník  

Mezipředmětové vztahy • --> Informatika - 4. ročník 

• --> Informatika - 5. ročník 

• --> Český jazyk - 4. ročník 

• --> Český jazyk - 5. ročník 

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

• Kompetence sociální a personální 

• Kompetence občanské 

• Kompetence pracovní 

• Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 využívá dostupné ovladače digitálních periferií ovladače digitálních zařízení 

klávesnice fyzická a virtuální 

části klávesnice a význam kláves 

psaní na klávesnici, české znaky, „mrtvé“ a funkční 
klávesy 

 dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením 

bezpečnostní a hygienické aspekty práce s digitálními 
zařízení 

ergonomie sezení u počítače 

 ovládá psaní všemi deseti prsty hmatová metoda výuky psaní všemi 10 ve výukové 
aplikaci 
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Psaní na klávesnici 5. ročník  

postup po malých krocích - znak po znaku, prst po 
prstu 

střídání různých typů cvičení (opis, trénink prstů, 
chybovost atd.) 

individuální tempo výuky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

digitální zařízení, ovládání, psaní všemi 10 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

znaky české klávesnice a speciální symboly 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ovládání digitálního zařízení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

psaní všemi 10 

    

5.20.6 Vlastivědná praktika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

      Volitelný        

    

Název předmětu Vlastivědná praktika 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět vlastivědná praktika rozšiřuje vědomosti o České republice a nejbližším regionu, spojuje 
výuku s každodenním životem žáků, čerpá z jejich zkušeností a poznatky dále prohlubuje. Vede je k všímání 
si i různých kultur jako projevů určitých skupin lidí. Zvýšenou měrou vede žáky například k práci s 
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Název předmětu Vlastivědná praktika 

literaturou, čerpání ze zkušeností svých, starších rodinných příslušníků, filmových zpracování historických 
událostí, k práci s atlasy, mapami a encyklopediemi. 

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

Vlastivědná praktika vyučujeme jako volitelný předmět v 5. ročníku 1 hodinu týdně. 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
- podněcuje a motivuje žáky k zodpovědnosti k vlastnímu učení a vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
- připravuje žáky k řešení problémových situací, nalézání a posuzování kompromisů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
- podporuje žáky v otevřené, všestranné komunikaci 
- podněcuje žáky k formulování svých myšlenek  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
- rozvíjí u žáků schopnost pracovat v týmu, respektování a hodnocení práce vlastní i druhých  

Kompetence občanské: 
Učitel: 
- vychovává žáky k pozitivnímu vztahu ke společnosti, k vlastenectví, k zájmu o poznávání naší historie  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
- podněcuje žáky k pozitivnímu vztahu k práci při zpracovávání vlastních prezentací 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
- zapojuje žáky k využití PC techniky k prezentaci vlastních prací, k vyhledávání informací  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni v souladu s pravidly hodnocení a klasifikace, která obsahuje školní řád.  
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Vlastivědná praktika 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 

 chápe postavení jedince ve společnosti, regionu, státu, 
snaží se o ohleduplnost (církev, rasy, pomoc slabším)  

postavení ČR v Evropě, státní zřízení, demokracie, 
státní symboly a svátky 

 seznámí se s právní ochranou, způsoby vlastnictví, 
problémy nesnášenlivosti  

vlastnictví, kultura, zvláštnosti, ohleduplnost 

 uvědomuje si globální problémy životního prostředí, 
pokouší se najít řešení  

Lidé a Země 

 uvědomuje si minulost a současnost  významné etapy a postavy našich dějin 

 chápe význam činnosti našich předků pro život dalších 
pokolení na našem území 

lidské generace, naši předkové, pověsti, nejstarší 
osídlení 

významné etapy a postavy našich dějin 

 pracuje s časovými údaji a mediálními zdroji, s 
regionálními tiskovinami a knihami 

roční kalendář, významné dny a svátky 

vycházky do okolí 

 srovnává způsob života a práce v minulosti a 
současnosti  

lidské generace, naši předkové, pověsti, nejstarší 
osídlení 

 využívá vzpomínek příbuzných a jiných pamětníků s 
využitím materiálů Paměti národa na internetu  

lidské generace, naši předkové, pověsti, nejstarší 
osídlení 

 seznámí se s pověstmi regionu, naší vlasti lidské generace, naši předkové, pověsti, nejstarší 
osídlení 

návštěva historických památek 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Pravidla hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání žáků jsou obsažena ve školním řádu.    

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně 

nebo kombinací obou způsobů. Slovní hodnocení se u žáků použije na základě žádosti zákonného 

zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení.   

6.2 Kritéria hodnocení  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů pro 

jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Při hodnocení chování žáka se posuzuje jeho 

chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a 

chování žáka je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné, doložitelné a respektuje individuální 

vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.            

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování obecně platných pravidel slušného chování a 

ustanovení školního řádu během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, 

morální, rozumové a volní vyspělosti žáka; k účinnosti uplatněných výchovných opatření. Známka z 

chování není výchovným opatřením, ale vyjadřuje hodnocení chování žáka v průběhu pololetí 

školního roku.                                                

Při hodnocení vzdělávání a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost 

a pedagogický takt vůči žákovi. 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. Pro hodnocení výkonů žáka může 

učitel použít i alternativní způsoby hodnocení, například procenta, body, +/- a další, vždy ale tak, 

aby získané hodnoty byly převoditelné na klasifikační stupně.  

U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k 

zjištěným potřebám a možnostem žáka podle doporučení školského poradenského zařízení.  

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Je 

zařazováno do procesu vzdělávání průběžně, způsobem přiměřeným věku žáků. Chyba a práce s ní 

je přirozená součást procesu učení.  

Při klasifikaci výsledků ve vzdělávání se hodnotí zejména:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků,  

- kvalita a rozsah získaných dovedností,  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení 

společenských a přírodních jevů a zákonitostí,  

- logika, samostatnost a tvořivost myšlení,  
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- píle a aktivita,  

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,  

- kvalita výsledků činností,  

- osvojení metod samostatného studia,  

- vztah k práci, osvojení dovednosti účinně spolupracovat,  

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,  

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví,  

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel,  

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a vlastní tvořivost,  

- v tělesné výchově všeobecná tělesná zdatnost, snaha, výkonnost a péče o vlastní zdraví. 

 


