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Motto: 

 

„Učíme se poznávat svět a žít společně“ 

 
1.Identifikační údaje 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

 

 

Motivační název : 

                                  „Barevný svět“ 
 

 
Předkladatel :    Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 

Právní forma školy: příspěvková organizace 

Adresa školy: 1.máje 209,767 01 Kroměříž 

IČO:47934581 

IZO:600025578 

IZO ZŠ:110 004 663 

 

Kontakty: 

Tel. 573 338 882, Tel., Fax : 573 331 961 

Email: zvs.km@volny.cz 

www.zs1maje-km.cz 

 

Ředitelka školy: PaedDr. Marie Kirilenková 

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Milada Justinová 

mailto:zvs.km@volny.cz
http://www.zs1maje-km.cz/
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Koordinátor: PaedDr. Marie Kirilenková 

 

Zřizovatel školy: 

Zlínský kraj 

tř. Tomáše Bati 21,761 90 Zlín 

IČO: 70 89 13 20 
 

 

Statutární orgán, ředitelka školy: PaedDr. Marie Kirilenková 
  

 

 

Platnost dokumentu:    od 1.9.2007 

 

 
Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2007 

 
ŠVP byl schválen školskou radou: 30.8.2007 

 

 

 
ŠVP ZV – LMP „Barevný svět“ čj. 520/2007 

 

Cílová skupina: Žáci 1. – 9. ročníku s lehkým mentálním postižením 

 

 

 

 
PaedDr. Marie Kirilenková  

ředitelka školy    
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2 .  Charakteristika školy 

 
2.1.  Úplnost a velikost školy 

 

Historie naší školy sahá až do roku 1930,kdy byla zřízena,jako jedna z prvních na Moravě, 1 třída pomocné školy. 

Hlavní činností školy je poskytování výchovy a vzdělávání žákům se zdravotním postižením. 

Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž je úplná škola s 1.-9.r. 

 

 Kapacita školy: 

79-01-B Základní škola 

79-01-B/001 Pomocná škola           50 žáků 

 

79-01-C 

79-01-C/01Základní škola             160 žáků 

 

Školní družina:         12 žáků 

 

 

 
2.2 Vybavení školy 

  

Škola realizuje svou činnost v budově na ul.1.máje 209 v Kroměříži,v budově na Riegrově n.142,v Kroměříži,ve dvou třídách v ÚSP 

Javorník na Chvalčově,ve dvou třídách v budově Základní školy Kvasicích a v 1 třídě v DZP v Kvasicích. 

V budově na ul.1.máje jsou učebny pro 2.stupeň Základní školy praktické a v budově na Riegrově n. máme 1.stupeň ZŠP a školní družinu. 

Výuka probíhá mimo učeben i v tělocvičně školy,na školním hřišti,ve školních dílnách,ve skleníku,ve školní cvičné kuchyni,v pracovně 

informatiky,v keramické dílně,na školním pozemku. 

Materiální vybavení školy je na dobré úrovni,průběžně dochází k jeho obnově.Podle finančních možností doplňujeme vhodné  učební 

pomůcky a didaktickou techniku. 
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Třídy Základní školy speciální jsou vybaveny pomůckami,které umožňují nejen výuku,ale i terapie/kuličkové bazény, rehabilitační  

míče, zvukové a manipulační hračky apod./ 

Počítačová učebna je využívána nejen k výuce základů informatiky,ale i ve výuce dalších předmětů. 

Ve školní družině pracuje jedno oddělení.Pro svou činnost má vybudovány vlastní prostory. 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

 
V současné době tvoří pedagogický sbor učitelé,vychovatelka a asistenti pedagoga. 

Většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační předpoklady.Ostatní si vzdělání doplňují. 

Ve škole pracují výchovní poradci pro 1.stupeň a 2.stupeň,výchovný poradce pro profesionální orientaci, preventista negativních  

jevů, metodik ICT, metodik pro environmentální výchovu. Učitelé průběžně absolvují další vzdělávání pedagogických pracovníků  

v různých oblastech a vzdělávání v oblasti kariérního růstu.  

 

 
            2.4  Charakteristika žáků  

 
Základní škola  praktická a Základní škola speciální Kroměříž je největší speciální školou okresu Kroměříž.Spádově do ní dojíždí žáci  

nejen z okresu Kroměříž, ale i Přerov a Prostějov.  

V části Základní školy speciální jsou děti umístěny na týdenním nebo celoročním pobytu v ÚSP. 

Zařazení žáků do naší školy doporučuje PPP Kroměříž a SPC Kroměříž. 

Ve škole se vzdělávají žáci s celým spektrem zdravotního postižení – žáci s různým stupněm mentálního postižení,s kombinovaným  

postižením i žáci s poruchou autistického spektra.. 

 

2.5  Dlouhodobé projekty,mezinárodní spolupráce 

 

           Škola započala s projektovou činností s cílem zlepšit  materiální podmínky pro sportovní a zájmovou činnost. 
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2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

 

Škola spolupracuje s pracovníky z SPC v Kroměříži a ve Zlíně,PPP v Kroměříži,SVP v Kroměříži v oblasti preventivních programů. 

Ve škole provádějí praxi studenti VOŠ Kroměříž a studenti z různých pedagogických fakult.  

Škola organizuje besedy se zástupci odborných učilišť pro usnadnění rozhodování žáků o budoucím povolání.Přínosné jsou zejména 

exkurze . 

 

Rodiče jsou o průběhu a výsledcích výchovně  vzdělávací činnosti žáků informováni průběžně v žákovských knížkách,v deníčcích,při 

konzultacích  

a na třídních schůzkách. Rodiče mohou po  předchozí dohodě navštívit výuku. 

Ve škole působí od roku 2006 tříčlenná školská rada.   

 

 

 

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

 

3.1  Zaměření školy 

 

Škola je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem vybavit je vědomostmi,dovednostmi a návyky pro 

praktický život. 

 

Klade důraz na rozvoj individuálních schopností žáka. 

 

Žáky do školy doporučují odborná poradenská pracoviště. 

 

Na 1.stupni je naší prioritou důkladné poznání žáka, jeho adaptace na nové školní prostředí,na rozvoj hygienických a pracovních 

návyků,vytváření pozitivního vztahu ke školní práci,na rozvoj komunikace. 
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Na 2.stupni  je kladen důraz na praktické pracovní dovednosti, na rozvoj schopnosti spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. Žáci 

rozvíjí své schopnosti v oblasti sociální, poznávací i volní. Poznávají a rozvíjejí své dovednosti a schopnosti s výhledem na rozhodování o svém 

budoucím profesním zaměření. 

 

Postupně zavádíme do výuky prvky kooperativního učení.,Osvědčuje se činnostní učení. 

Klademe důraz na komunikační dovednosti.Zaměříme se na spolupráci a vlastní sebehodnocení. 

Velký význam pro získávání vědomostí i pro další vzdělávání mají dovednosti v oblasti informačních technologií. 

Rozvoj praktických pracovních dovedností je klíčovou oblastí v našem typu školy. 

Zavádíme povinnou výuku anglického jazyka s důrazem na konverzaci. 

Cíleně navozujeme situace,kdy mohou žáci zažít úspěch/při výuce i v zájmové činnosti. 

Velký důraz je kladen na rodinnou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu. 

Zaměřujeme se i na činnosti v oblasti prevence negativních jevů. 

 

 
3.2    Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 
 Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné postupy, metody a formy práce,  příležitosti, aktivity, které vedou k vytváření klíčových kompetencí žáků. 

 a kterými dospějeme k tomu, aby žáci získali základy  všeobecného vzdělání.  

 

Vzdělávání žáků se uskutečňuje s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti s důrazem na praktické využití v životě. 

 

 

Cíle základního vzdělávání 

 

Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

Způsob naplňování cílů ve výuce: 

 

- být schopen řešit konkrétní situace 

- častým opakováním upevňovat získané vědomosti,dovednosti návyky 
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- dávat věci do souvislostí 

- být schopen vzít v úvahu dřívější zkušenost 

 

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

Způsob naplňování cílů ve výuce: 

 

- chápat návaznost  minulosti a současnosti 

- podporovat navrhování alternativního řešení 

- umět se přijít poradit 

- účastnit se diskusí 

- umět činit rozhodnutí    

 

Vést žáky ke všestranné a účinné komunikaci 
Způsob naplňování cílů ve výuce: 

  

- umět vyjádřit svůj názor 

- umět naslouchat a brát v  úvahu názory ostatních 

- na elementární úrovni zvládnout základy cizího jazyka 

- rozumět, domluvit se, číst 

- umět promluvit na veřejnosti  

- využívat informační a komunikační technologii 

 

           

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

Způsob naplňování cílů ve výuce: 

 

- být schopen práce v týmu 

- umět organizovat svou práci 

- být schopen vzít na sebe zodpovědnost 

- zažít uspokojení ze společného výsledku práce 

- umět hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti ostatních 
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Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své 

povinnosti 

Způsob naplňování cílů ve výuce: 

 

- znát svá práva a povinnosti 

- být zodpovědný za své chování a činy 

 

 

 

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

prostředí, k přírodě 

Způsob naplňování cílů ve výuce: 

 

- vcítit se do problémů jiných a snažit se podle svých možností pomoci 

- umět aktivně chránit životní prostředí a kulturní hodnoty 

- umět vyhodnotit nesprávné jednání a upozornit na ně 

 

 

Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 

Způsob naplňování cílů ve výuce: 

 

 

- umět ochránit vlastní zdraví i zdraví ostatních 

- být schopen dodržovat pravidla bezpečnosti práce 

- používat bezpečné materiály a nástroje 

- být schopen rozhodnout se s ohledem na zdraví své i zdraví jiných 

- být schopen dodržovat zdravý životní styl 

- poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví dle svých možností 
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Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

Způsob naplňování cílů ve výuce: 

 

- umět být tolerantní ke skupinám ve společnosti a jejich kultuře 

- být schopen respektovat názor lidí s jinými duchovními hodnotami 

- umět vnímat kulturní i historické dědictví jako významnou součást našich dějin 
 

 

 

 

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

Způsob naplňování cílů ve výuce: 

 

- umět odhadnout své schopnosti pro budoucí povolání 

- být schopen se poradit o své budoucí profesi 
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3.3 Klíčové kompetence 

 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které 

kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu.  

Smyslem a cílem vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je jejich vybavení souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro 

ně dosažitelná a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Osvojování klíčových kompetencí je proces 

dlouhodobý a složitý a postupně se vytváří v průběhu života. 

Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze považovat za konečné, ale získané klíčové 

kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. 

 Jejich vytváření musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti žáků.  

 

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají. 

K jejich utváření a rozvíjení  směřuje a přispívá veškerý vzdělávací obsah a aktivity i činnosti, které ve škole probíhají. 

 

 

Kompetence k učení 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 využívá naučené metody a další pomocné techniky včetně mnemotechnických pomůcek  

 pracuje s učebnicemi, učebními materiály, slovníky a jinými učebními pomůckami 

 zvládá čtení jako předpoklad dalšího sebevzdělávání a vyhledávání informací 

 používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí, má všeobecný přehled 

 orientuje se v praktickém životě, dokáže využívat běžně používané termíny, znaky  

      a symboly  

 má zájem rozvíjet svůj případný talent pro pocit úspěchu 

 pozná vlastní pokrok a uvědomuje si chyby, které mu brání v učení 

 uvědomuje si význam vzdělávání v souvislosti se svým dalším pracovním uplatněním 
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Kompetence k řešení problémů 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 rozpozná problém a snaží se hledat nejvhodnější způsob řešení  bezodkladně a svoje řešení dokáže obhájit 

 řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky 

 dokáže si vyhledat informace, které mu napomáhají při řešení problému ( práce s knihou, Internetem, praktickými pokusy apod. ) 

 dokáže popsat problém a svěřit se sním, ví, kam se obrátí se žádostí o radu v otázkách sociálních, pracovních  i zdravotních, a řídí se jí 

 dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 

 uvědomuje si hodnotu peněz a snaží se s nimi hospodařit 

 dokáže se přizpůsobit měnícím se podmínkám společnosti 

 

 

 
Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 vhodně komunikuje se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu 

 vyjadřuje se srozumitelně a zřetelně, rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

 dokáže formulovat otázky a odpovědi 

 zvládá jednoduchou formu písemné komunikace 

 zvládá orientaci v různých  zdrojích informací (běžně užívané texty, záznamy  

      a obrazové materiály apod.) 

 uplatňuje získané vědomosti, dovednosti a návyky k vytváření dobrých vztahů  

      se svým okolím 

 je veden k obhájení si svého názoru i respektování názoru druhých 

 vyzkouší si vystoupit na veřejnosti (na kulturních akcích pořádaných společně s ostatními školami) 

 vyjadřuje se i výtvarným projevem (prezentace na výtvarných výstavách) 

 zvládá základní manipulaci s počítačem a využívá připojení na Internet  
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Kompetence sociální a personální 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 je schopen zapojit se do organizace činnosti školy 

 pomáhá svým spolužákům při učení, snaží se povzbudit druhého při nezdaru 

 respektuje dohodnutá pravidla chování, odmítá vše, co narušuje dobré vztahy v kolektivu  

 má kladný vztah a úctu ke starší generaci 

 má schopnost tolerance, spravedlnosti a empatie druhých 

 má vypěstované přiměřené sebevědomí 

 

 

 
 

Kompetence občanské 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití mezi lidmi 

 respektuje individuální zvláštnosti svých spolužáků 

 má, podle svých možností, určitou míru odpovědnosti za své jednání a chování 

 orientuje se v běžných životních situacích a zvládá běžnou komunikaci s úřady 

 uvědomuje si význam ochrany životního prostředí, třídění odpadu a kladného vztahu k přírodě 

 chrání své zdraví, má vytvořený jasný názor na užívání návykových látek 

 uvědomuje si význam zdravého životního stylu pro svůj budoucí život  

 dokáže zvládat, podle svých schopností, krizové situace a stavy ohrožující život  

      a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob 
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Kompetence pracovní 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 zvládá základní pracovní dovednosti, činnosti a pracovní postupy 

 aktivně se zapojuje do všech manuálních činností a má k nim vytvořený pozitivní vztah 

 je schopen pracovní vytrvalosti a převládá snaha dokončit pracovní výkon 

 dokáže pracovat v kolektivu a reálně posoudit výsledek své práce i práce druhých 

 má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

 na základě zhodnocení vlastních schopností  má vytvořenou představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 

 využívá zkušeností z exkurzí  

 dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje 

je při pracovních činnostech 

 

 

 

Kompetence občanské 

Na konci základního vzdělávání žák: 

 zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití mezi lidmi 

 respektuje individuální zvláštnosti svých spolužáků 

 má, podle svých možností, určitou míru odpovědnosti za své jednání a chování 

 orientuje se v běžných životních situacích a zvládá běžnou komunikaci s úřady 

 uvědomuje si význam ochrany životního prostředí, třídění odpadu a kladného vztahu k přírodě 

 chrání své zdraví, má vytvořený jasný názor na užívání návykových látek 

 uvědomuje si význam zdravého životního stylu pro svůj budoucí život  

 dokáže zvládat, podle svých schopností, krizové situace a stavy ohrožující život  

      a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob 
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Strategie vedoucí k utváření a rozvoji klíčových kompetencí 
 

 

Strategie, vedoucí k utváření a rozvoji klíčových kompetencí jsou uplatňovány všemi pedagogy. Reflektují však specifické potřeby žáků s 

mentálním postižením – odlišné postupy a metody práce při rozdílné úrovni rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i jednotlivých 

tříd. 

 
 
Kompetence k učení 

▪ při práci s žáky uplatňujeme individuální přístup, respektujeme jejich pracovní tempo a intelektové možnosti 

▪ vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního klimatu 

▪ k osvojování metod a vlastních strategií učení využíváme her, soutěží, názorných demonstrací 

▪ učíme žáka získávat informace z více zdrojů – učební a informační texty, knihovna, výukové programy, internet a další multimediální zdroje, 

motivační a 

výukové hry 

▪ vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných 

činnostech ho učíme odlišovat podstatné od nepodstatného 

▪ průběžně žákovi vysvětlujeme významy odborných a cizích výrazů, učíme ho následnému vyhledávání ve slovnících, encyklopediích a 

odborných publikacích 

▪ motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky a další možnosti 

▪ společným porovnáváním a hodnocením výsledků vedeme žáka k poznávání vlastních možností, schopností a limitů 

▪ v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky a dovednosti 

▪ zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života 

▪ pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně doplňujeme a modifikujeme 

▪ umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce ( třídní a školní výstavy, soutěže, projekty, skupinové a individuální práce) a jejich 

srovnávání s pracemi ostatních žáků 

▪ při výuce různých předmětů používáme jednotnou terminologii a společně dohodnuté zkratky 

▪ na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život ( trh práce, nezaměstnanost) a 

motivujeme ho k následnému odbornému vzdělání 
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Kompetence k řešení problémů  

▪ průběžným monitorováním a rozborem situací učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost 

▪ žáka s nižší úrovní rozumových schopností motivujeme a podporujeme prací ve skupinách a jeho spoluúčastí při rozhodování o postupech a 

řešeních 

▪ vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů 

▪ postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání nových řešení a k uvědomění si vlastních kvalit a možností  

▪ vedeme žáka k vytváření vlastních plánů, a pracovních postupů 

▪ vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí a totožných postupů 

▪ formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáka samostatnému úsudku a rozhodování 

▪ umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy a navrhovat společná řešení 

▪ jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky svých rozhodnutí 

▪ předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáka samostatnému rozhodování 

▪ soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím 

▪ otevřeností a atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákovi prostor ke sdělování 

vlastních problémů 

▪ snažíme se vést žáka k zaujímání vlastního postoje při řešení konkrétních problémů a snažíme se vést žáka k zaujímání vlastního postoje při 

řešení konkrétních problémů a k případnému vymezení se vůči většinovému názoru  

▪ s využitím informačních zdrojů, názorných ukázek a prvků dramatizace vedeme žáka k rozpoznávání a předcházení nebezpečí a k zafixovaní si 

správného jednání v případě vlastního ohrožení či ohrožení jiné osoby 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

▪ kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování celými větami 

▪ vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a správnému formulování otázek, předkládáme mi informace motivující k 

doplňujícím otázkám 

▪ žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření 

▪ zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení 

▪ předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů 
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▪ zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit, 

případně vlastními slovy prezentovat 

▪ při diskusní umožňujeme žákovi zadávat dotazy a podněty 

▪ technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory  

▪ vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme v tomto směru příkladem 

▪ formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace 

▪ nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické komunikační a informační prostředky ( telefon, mobilní 

telefon, internetová pošta…) 

▪ formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností podporou přátelských vztahů ve třídě i mezi třídami se 

snažíme odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky 

▪ pomocí netradičních forem výuky ( dramatizace, modelové situace) učíme žáka zásadám pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých 

 

 

 

Kompetence sociální a personální 

▪ máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole, umožňujeme žákovi podílet se na stanovení určitých 

pravidel ve třídách 

▪ jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky vlastních rozhodnutí 

▪ žákovi vždy přesně objasňujeme, za co je chválen, kárán nebo sankcionován, kladná i záporná hodnocení prospěchu i chování následují vždy 

bezprostředně 

▪ ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení 

▪ pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní 

jedinečnosti 

▪ vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti 

▪ zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, 

nemocným či postiženým 

▪ na úrovni tříd i celé školy vedeme žáka k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným spolužákům 

▪ seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a dodržováním vytváříme jeho základní povědomí o mravních 

hodnotách a jejich kořenech 

▪ pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích jejich objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení 
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▪ při společných činnostech vedeme žáka k pomoci mladším spolužákům 

▪ při diskuzích učíme žáka rozpoznávat a pojmenovávat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování narušující soužití v třídním nebo školním 

kolektivu 

▪ formou besed a zážitkových aktivit seznamujeme žáka s riziky patologických forem chování i s jejich důsledky 

▪ posilováním sebeúcty a základního právního vědomí se snažíme eliminovat možnosti psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině 

 

 

 

Kompetence občanské 

▪ důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných školním řádem vytváříme základní rámec školních a společenských norem 

▪ uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o základních právech a povinnostech občana 

demokratické společnosti 

▪ seznamujeme žáka s demokratickými hodnotami a tradicemi, výukou i osobním příkladem ho vedeme k odporu proti nedemokratickým názorům, 

hnutím a systémům 

▪ na modelových i praktických situacích učíme žáky rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování 

▪ formou návštěv a nácvikem praktických činností seznamujeme žáka s fungováním důležitých orgánů a institucí, průběžně učíme žáka pracovat s 

nejběžnějšími dotazníky a formuláři 

▪ důsledným výkladem historických souvislostí a poukazováním na jedinečnost každého člověka, vedeme žáka k rozpoznání projevů rasismu a 

xenofobie, tyto projevy netolerujeme ani mezi žáky ani mezi pedagogy 

▪ pořádáním besed a zážitkových aktivit s odborníky vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život, seznamujeme ho s 

důsledky zneužívání všech návykových látek 

▪ snažíme se být žákům příkladem v dodržování zdravého životního stylu  

▪ formou dramatizace a praktickou zkušeností učíme žáky zvládat běžné praktické činnosti 
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Kompetence pracovní 

▪ průběžně vedeme žáka k získávání základních pracovních návyků a postupů 

▪ seznamujeme žáka s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné řemeslné práce, s jejich funkcí a odborným 

názvoslovím 

▪ pozitivní vztah k výsledkům vlastní práce i práce jiných formujeme přímou účastí žáka na výzdobě, údržbě a úpravách školy a okolí 

▪ manuální činnosti žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti, úrovně motoriky a míry handicapu 

▪ zadáváním pracovních činností ve skupinách a společným hodnocením týmové práce učíme žáka pracovat v kolektivu a rozšiřujeme jeho 

pracovně-komunikační schopnosti 

▪ volíme pracovní činnosti zvládnutelné v kratších časových úsecích, u rozsáhlejších prací hodnotíme i dílčí výsledky 

▪ pořádáním exkurzí do SŠ a OU pomáháme žákovi vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění 

▪ vedeme žáka k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci 

▪ učíme žáka pracovat podle plánků nebo výkresů, vytvářet si vlastní řešení a postupy 

▪ v rámci učební oblasti člověk a společnost vytváříme základní přehled žáka o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech 

souvisejících se 

získáváním zaměstnání 

▪ formou modelových situací a dramatizace seznamujeme žáka se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s 

nadřízenými a při přijímacích pohovorech různých úrovní 

 

 

 

 

 3.4. Zabezpečení výuky a vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Všichni žáci naší školy jsou žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Do školy jsou zařazováni na základě výsledků vyšetření a doporučení 

školského poradenského pracoviště. 

 

Prioritou je: 

- respektování individuality každého žáka (intelekt, zdravotní stav, sociální zázemí) 
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- specifické výukové materiály, kompenzační a reedukační pomůcky 

- využívání principu názornosti, častého opakování, přiměřenosti 

- menší počet žáků ve třídě a  tím umožnění uplatnění individuálního přístupu k žákovi, respektování osobního tempa 

- zvýšená pozitivní motivace 

- spolupráce s rodinou žáka a odbornými institucemi 

 

Pro vzdělávání žáků s jiným než lehkým  mentálním postižením jsou zpracovány podle potřeby a na žádost zákonných zástupců 

individuální vzdělávací plány. 

 

 

3.4.1. Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení 

Na základě vyšetření a doporučení poradny nebo SPC jsou vypracovány individuální vzdělávací plány, využívají se vhodné speciální pomůcky. 

Důraz je kladen na spolupráci s rodiči. 

3.4.2.Vzdělávání žáků s poruchami chování 

Jedná se o žáky hyperaktivní nebo o žáky sociálně obtížně přizpůsobivé,kteří často nerespektují některé normy společenského chování.Klademe 

důraz na stanovení přesných pravidel chování a na způsob komunikace. Spolupracujeme s odborníky různých institucí. 

3.4.3.Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Vzdělávání bude probíhat s přihlédnutím ke stupni postižení za úzké spolupráce mezi školou,rodinou a odborným pracovištěm. 

Vyšší míra podpory při vzdělávání těchto žáků bude event.zajišťována za pomoci asistenta. 

3.4.4.Vzdělávání žáků tělesně postižených 

Vzdělávání bude probíhat s přihlédnutím ke stupni postižení.Na doporučení SPC budou realizovány event.změny v učebním plánu 

a úzká spolupráce mezi všemi pracovníky školy a rodinou. 

3.4.5.Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Jedná se o žáky z různých menšin,jež u nás žijí nebo o žáky přicházející k nám v rámci migrace.V případě nedostatečné znalosti jazyka jim 

nabídneme pomoc formou doučování.V případě potřeby vypracuje škola pro tyto žáky individuální vzdělávací plán. 

3.4.6.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Žáci mimořádně nadaní jsou podporováni v účasti různých výtvarných,sportovních,literárních nebo matematických soutěžích.Podle druhu 

nadání je jim umožněno toto v maximální míře rozvíjet. 

 

Ve všech případech je diagnostika prováděna ve spolupráci se školským poradenským zařízením. 

Při hodnocení výkonů je přihlíženo k možnostem žáka v návaznosti na hloubku postižení. 
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3.5.Začlenění  průřezových  témat 

 

 

Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního 

vzdělávání. 

 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů.  

Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných 

předmětů. 
 

Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy uvedeno v tabulkách vyučovacích předmětů. 

 

Účinnost výchovného působení průřezových témat je posilována využíváním dalších vhodných aktivit -  filmová a divadelní představení, 

vycházky, exkurze, 

návštěva výstav,, besedy a zážitkové aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

3.5.1.TABULKY ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

 

 1.OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Průřezové téma  Osobnostní a sociální výchova 

Tematický 

okruh 

 Osobnostní rozvoj 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Rozvoj 

schopnosti 

poznávání 

ČJ,M, 

HV 

ČJ,M, 

HV 

ČJ,M, 

HV, 

ČSP 

HV,VV, 

ČSP 

ČJ,M, 

HV,VV 

D,Z, 

AJ, Př 

D,Z, 

AJ, Př 

ČJ, M, 

Př, 

AJ, Př 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

ČJ,TV ČJ,TV ČJ,TV ČJ,TV ČJ,TV VkZ, 

TV,VV 

TV,VV ČJ, Př TV,VV 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

M,TV, 

ČSP 

M,TV, 

ČSP 

M,TV, 

ČSP 

M,TV, 

ČSP 

M,TV, 

ČSP 

AJ,Z AJ,Z,D AJ,Z,D AJ,Z,D 

psychohygiena TV,HV TV,HV TV,HV TV,HV TV,HV   ČSP VkZ, ČSP 

kreativita VV,ČSP VV,ČSP VV,ČSP VV,ČSP VV,ČSP AJ AJ AJ AJ 

 Sociální rozvoj 

Poznávací 

schopnosti 

ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ AJ AJ AJ AJ 

Mezilidské 

vztahy 

ČSP ČSP ČSP ČSP ČSP AJ, Př AJ, Př AJ, Př AJ, Př 

komunikace ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ AJ AJ AJ, ICT AJ, ICT 

Spolupráce a 

soutěživost 

TV TV TV TV TV TV TV TV TV 

 Morální rozvoj 

Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

M M M M M M M M M 

Hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

ČSP TV ČSP TV TV TV TV, Př TV, Př TV, Př 
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2.VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

 

Průřezové téma  Výchova demokratického občana 

Tematický 

okruh 

  

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Občanská 

společnost a 

škola 

    VL VkO    

Občan, 

občanská 

společnost a stát 

   VL VL   VkO  

Formy 

participace 

občanů 

v politickém 

životě 

      VkO   

Principy 

participace jako 

formy a způsobu 

rozhodování 

      VkO  D 
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3.VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 

Průřezové téma  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Tematický 

okruh 

  

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Evropa a svět 

nás zajímá 

    HV  ČJ  Z 

Objevujeme 

Evropu a svět 

    VL     

Jsme Evropané     VL   Z D 

 

 

4.MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 

Průřezové téma  Multikulturní výchova 

Tematický 

okruh 

  

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kulturní rozdíly     HV  VkO  Z 

Lidské vztahy Pr Pr Pr VL VL   VkO  

Etnický původ     VL    VkO 

Multikulturalita    ČJ VL, 

VV 

 HV Z Z 

Princip 

sociálního smíru 

a solidarity 

     VkO    
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5.ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

Průřezové téma  Environmentální výchova 

Tematický 

okruh 

  

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Ekosystémy    Př, ČSP ČSP D Př Z Z, Př 

Základní 

podmínky života 

  ČSP Přv  Z,ČSP Z,ČSP Z,ČSP Z, Př 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

  ČSP, 

Pr 

 Přv Z, ČSP Z, ČSP Z, ČSP Z, Př 

Vztah člověka k 

prostředí 

  Pr  Přv Př Př Př Př, Př 
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6.MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Průřezové téma  Mediální výchova 

Tematický 

okruh 

 Receptivní činnosti 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Kritické čtení a 

vnímání 

mediálních 

sdělení 

    ČJ  ČJ  VkO 

Interpretace 

vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 

    ČJ    ČJ, VkO 

Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

    ČJ ČJ, 

VkO 

ČJ, VkO ČJ, VkO ČJ, VkO 

 Produktivní činnosti 

Tvorba 

mediálního 

sdělení 

    VV  ČJ ČJ  
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4. Učební plán 

Učební plán 

 
Školní učební plán pro 1.stupeň 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 

Ročník 

Celkem 
předměty 

z toho 
DČD 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura Český jazyk(ČJ) 6  6  7 +1DČD 7 7 34 1 

Matematika a její aplikace Matematika (M) 4+1DČD 4 + 1DČD 4 + 1DČD  5 5 25 3 

Informační a komunikační technologie ICT - - - 1 1 2  

Člověk a jeho svět 

Prvouka (Pr) 2 2 2+1DČD - - 

13 

        1 

Přírodověda (Přv) - - - 2 2  

Vlastivěda /VL) - - - 1 1  

Umění a kultura 

Hudební výchova Hudební výchova(HV) 1 1 1 1 1 

10 

  

Výtvarná výchova Výtvarná výchova(VV) 1 1 1  1 1  

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova(TV) 3 3 3 3 3 15   

Člověk a svět práce ČSP  2+1DČD 2+1DČD 3 + 1DČD 4  4+ 1DČD 19 4 

Celková povinná časová dotace  21 21 25 25 26 118   

z toho volná disponibilní časová dotace 2 2 4  1  9 
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Školní učební plán pro 2.stupeň 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obory Vyučovací předmět 

Ročník Celkem 
předměty 

z toho 
DČD 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Český jazyk a literatura  Český jazyk(ČJ) 
5 + 

1DČD 5   5 
4 + 

1DČD 21 2 

Cizí jazyk Anglický jazyk(AJ) 1 1 1+1DČD 1+1DČD 6 2 

Matematika a její aplikace 

Matematika (M) 
 
Rýsování (Rý) 

5M    
                                               

5M 
 

4M 
1Rý 

5M 
1Rý/DČD 20 1 

Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 1 4  

Člověk a    
společnost 

Dějepis Dějepis(D) 1 1 1 1 

8 

 

Výchova k občanství 
Výchova k občanství 
VkO 1 1 1 1  

Člověk a příroda  

Fyzika Fyzika (F) 1DČD 1 1 1 

15 

1 

Chemie Chemie (CH) - - - 1  

Přírodopis Přírodopis (Př) 1 1+1DČD 2 1 1 

Zeměpis Zeměpis (Z) 1 1 1 1   

Umění a kultura 

Hudební výchova 
Hudební výchova 
HV 1 1 1 - 

11 

  

Výtvarná výchova 
Výtvarná výchova 
VV 

1 + 
1DČD 1+1DČD 1+1DČD 2 3 

Člověk a zdraví  

Výchova ke zdraví 
Výchova ke zdraví 
VkZ 1 1 1DČD 1DČD 4 2 

Tělesná výchova Tělesná výchova(TV) 3 3 3 3 12  

Člověk a svět práce ČSP         5  5 5 5   20  

Celková povinná časová dotace  30 30 31 31 122  

z toho volná disponibilní časová dotace 3 2 3 4  12 



4.1 Poznámky k učebnímu plánu 
 

Český jazyk  
Na 1.stupni ve 3.r.a na 2.stupni v 6. a 8.r. je český jazyk posílen o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace. 

V průběhu výuky jsou využívány prvky dramatické výchovy. 

Při výuce je počítáno s krátkodobými projekty. 

Anglický jazyk  

Výuka anglického jazyka je povinně zařazena na 2. stupni.V 8. a 9. ročníku je posílena o jednu vyučovací hodinu z disponibilní dotace.   

Matematika  

Vyučovací předmět je v 1.- 3. ročníku posílen o 1 hodinu disponibilní časové dotace. Rýsování  

je vyučováno v 8. a 9.r. jako samostatný předmět.  

Výtvarná výchova  
V  6.- 8.r. ročníku je vyučovací předmět posílen o 1 hodinu disponibilní časové dotace.  

Hudební výchova 
Předmět je vyučován v 1.-8.r. v rozsahu 1 hodiny týdně.  

Informační a komunikační technologie/ICT 

Na 1. stupni je výuka práce s počítačem ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Na 2. stupni probíhá výuka v každém ročníku vždy 1 hodinu týdně. 

Dějepis 

Vyučovací předmět navazuje na předmět vlastivěda na 1. stupni.Vyučuje se samostatně od 6. do 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. 

Výchova k občanství 

Vyučovací předmět se vyučuje samostatně od 6. do 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. 

Zeměpis 

Vyučovací předmět se vyučuje samostatně od 6. do 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. 

Přírodopis 

Vyučovací předmět se vyučuje samostatně od 6. do 9. ročníku. V 7. ročníku je vyučovací předmět posílen o 1 hodinu disponibilní časové dotace. 

Fyzika 

Vyučování předmětu fyzika probíhá od 6. do 9. ročníku vždy 1 hodinu týdně. V 6.ročníku je pro fyziku využita 1 hodina DČD. 

Chemie 

Vyučovací předmět chemie je zařazen do učebního plánu až v 9.ročníku 1 hodinu týdně. 

Člověk a svět práce ČSP 
Disponibilní časová dotace je v tomto vyučovacím předmětu využita v 1.- 3. a v 5. ročníku o 1 hodinu týdně.  

Na 2. stupni jsou žáci děleni do skupin na chlapce a dívky.Počet žáků ve skupině je 5-8 žáků. 
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Tělesná výchova 

Po celou dobu školní docházky je předmět vyučován 3 hodiny týdny. Do tělesné výchovy je zařazen rovněž plavecký výcvik a prvky zdravotní 

tělesné výchovy.  

 Na druhém stupni jsou žáci děleni do skupin na chlapce a dívky.Počet žáků ve skupině je 6-12 žáků. 

Výchova ke zdraví 

Vyučovací předmět je zařazen do učebního plánu v 6. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
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5. Učební osnovy 

 

5.1  JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má dominantní  postavení ve výchovně vzdělávacím procesu žáků s lehkým mentálním 

postižením. Je nástrojem k rozvíjení vyjadřovacích schopností a má nezastupitelný význam pro všechny vzdělávací oblasti. Jazyk slouží jako 

prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů formou ústní i písemnou. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. 

 

Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. 

 

Ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je vytvořen povinný vyučovací předmět Český jazyk . Ze vzdělávacího oboru cizí jazyk je 

vytvořen povinný vyučovací předmět s názvem Anglický jazyk. 

 

 

    

5.1.1     Český jazyk  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Český jazyk je předmět s komplexním charakterem,zasahuje do všech vzdělávacích oblastí. Je vyučován ve všech ročnících 1. i  2. stupně. 

Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura . 

Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek, které se vzájemně prolínají: Komunikační a slohová výchova, 

Jazyková výchova a Literární výchova.  
 

Komunikační a slohová výchova rozvíjí u žáků zejména komunikační dovednosti.Podporuje jejich schopnost vyjádřit se a účelně dorozumět 

v běžném životě.Žáci si osvojují komunikaci v písemné i mluvené podobě,učí se technice psaní a čtení s porozuměním.Rozvíjí  si slovní 

zásobu,seznamují se s různými formami společenského styku i kulturou mluveného projevu / naslouchání, prostor pro různé názory /. Hlavním 

úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení, číst s porozuměním. 

Součástí této složky je i řečová a dramatická výchova. 
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Na prvním stupni má složka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. 

 

Jazyková výchova je zaměřena na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené  

i písemné podobě.Hlavním úkolem je zvládnutí české abecedy a postupné osvojování pravidel spisovného jazyka českého. Je nástrojem 

funkčního dorozumívání žáků. 

 

Literární výchova má za úkol utvářet čtenářské dovednosti a návyky žáka, podnítit u něj zájem o četbu / výchova pozorného posluchače, 

vzbuzení zájmu o poznávání knih/. Působí na emocionalitu žáka,na jeho estetické cítění a fantazii.Žáci se seznamují se základními literárními 

žánry. 

 

Výuka je realizována v  kmenových třídách.K doplnění učiva lze využívat práci v počítačových výukových programech na počítačích ve 

třídách nebo v počítačové učebně. 

 

Časová dotace:  

- 1.r. – 2.r. 6  hodin týdně 

- 3.r.          7  hodin týdně + 1 disponibilní hodina 

- 4.r. – 5.r. 7 hodin týdně 

- 6.r.          5 hodin týdně + 1 disponibilní dotace 

- 7.r. - 8.r.  5 hodin týdně 

- 9.r.           4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodina 

 

Některá témata v Českém jazyce jsou realizována formou krátkodobých projektů např. Akademie ke Dni matek. 

 

 

Vzděláváním žáka ve vyučovacím předmětu Český jazyk směřujeme k utváření  

a rozvíjení klíčových  kompetencí, které mají žákům umožnit: 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 

- vede žáky k užívání spisovného jazyka a správného názvosloví 
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- zohledňuje rozdíly ve znalostech pracovním tempu jednotlivých žáků 

- vede žáky k využívání výpočetní techniky 

žák: 

- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků   

- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 

- hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

- pracuje s učebnicemi,učebními texty a učebními pomůckami 

- dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 

- využívá prostředků výpočetní techniky 

           

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností 

- vede žáky k plánování postupů 

 

žák: 

- vnímá problémové situace,učí se rozpoznávat problémy a hledá nejvhodnější   

způsob řešení 

- dokáže popsat problém a svěřit se s ním,při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí 

 

 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- zadává úkoly,při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vede žáky k výstižné a věcné správné komunikaci 

- vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé 

žák: 

- rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 
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- využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí 

- zvládá jednoduchou formu ústní i písemné komunikace 

- vyjadřuje své názory a postoje,umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

- využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- dodává žákům sebedůvěru,posiluje jeho samostatný rozvoj 

- uplatňuje individuální přístup k žákům 

- vede žáky k tomu,aby dokázali požádat o pomoc 

- vede žáky k tomu,aby respektovali domluvená pravidla 

žák: 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině,třídě 

- účinně spolupracuje ve skupině 

- respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- motivuje žáky k získávání zájmu o kulturní dědictví národa 

- respektuje věkové,intelektové,sociální a etnické zvláštnosti žáka 

žák: 

- respektuje názory druhých osob 

- vnímá naše tradice,kulturní i historické dědictví 

- má pozitivní vztah k uměleckým dílům 

- zvládá běžnou komunikaci s úřady 

 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- vede žáky k využívání znalostí z běžné praxe 

- vede žáky k dodržování  bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 
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žák: 

- má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

- je schopen pracovní výdrže a koncentrace na práci 

- je schopen práci dokončit 

- dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 

 

Zařazená průřezová témata    

Osobnostní a sociální výchova 

Rozvoj schopnosti poznávání 1.,2.,3.,5.,8. r. 

Sebepoznání a sebepojetí 1.,2.,3.,4.,5.8.r. 

Poznávací schopnosti 1.,2.,3.,4.,5.,r. 

Komunikace 1.,2.,3.,4.,5.r. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá   7..r. 

Multikulturní výchova 

Multikulturalita                4.r.                             

Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení         5.,7.r. 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality    5., 9.r. 

Fungování a vliv médií ve společnosti                 5.,6.,7.,8.,9.r. 

Tvorba mediálního sdělení                                 7.,8.r. 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 
Předmět:     Český jazyk   

Očekávané výstupy         

 Žák by měl: 
Učivo Ročník PT 

Dbát na správnou výslovnost, dodržovat tempo řeči 

a  ovládat pravidelné dýchání 

Základy techniky mluveného 

projevu /tvoření hlasu, slovní 

přízvuk,intonace,výslovnost /.    

Nácvik správného dýchání;      

rytmizace a melodie věty. 

 

1.  

Porozumět jednoduchým mluveným pokynům  a 

reagovat na ně. 

Pojmenovat předměty ve svém okolí a probíhající 

činnosti. 

 

Pokyny přiměřené možnostem žáka. 

Slovní zásoba. 
1.    

Domluvit se slovy,gesty,mimikou. 

Pozdravit,poděkovat,poprosit. 

Správně používat vykání a tykání v mluveném 

projevu. 

 

Mimojazykové prostředky. 

Slovní zásoba. 

Pravidla komunikace. 

1. 

 OSV-poznávací 

schopnosti 

OSV-komunikace 

Správně manipulovat s knihou,orientovat se na 

stránce a řádku.  

Číst obrázky.Pamatovat si a reprodukovat 

jednoduché říkanky.  

Seznámení s knihou. 

Čtení obrázku. 

Přednes a rytmizace. 

Poslech. 

1.  

 

 OSV-rozvoj 

schopnosti poznávání 

OSV-sebepoznání a 

sebepojetí 
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Rytmizovat říkanky.Koncentrovat se na poslech  

pohádky.Reprodukovat známé pohádky na základě 

obrázků. 

Reprodukce. 

Rozlišovat hlásky podle sluchu. 

Číst samohlásky: aA,eE,iI,oO,uU,yY     

Číst souhlásky – mM,lL,vV,tT,sS,jJ. 

Správně číst délku samohlásek. 

Spojovat naučená písmena do slabik,slov. 

Číst otevřené slabiky a slova s otevřenými 

slabikami. 

Fonematický sluch 1. 

  

Vyvozování hlásek.  

  

 

1. 

Tvoření slabik. 

Čtení slabik,slov,vět. 
1. 

Zvládat základní hygienické návyky spojené 

s psaním.Správně zacházet s psacím 

náčiním.Osvojit si prvky psacího písma 

/grafomotorické cviky/. 

Psát samohlásky – aA,e,i,o O,uU,y. 

Psát souhlásky – nM,l,vV,t,s,j. 

 

Psát číslice 1-5. 

Technika psaní. 

 

 

 

Grafomotorika. 

Psaní písmen. 

Opis,přepis. 

 

 

 

Psaní číslic. 

1. 
OSV-rozvoj schopnosti 

poznávání 

Převádět slova z mluvené podoby do psané podoby Diktát písmen, slabik.        1.    

Dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov Spojování písmen ve slabiky,   slova 1.    

Provádět opis a přepis naučených 

písmen,slabik,slov. 

Psaní slabik, slov. 

Opis, přepis slabik, slov.  

Diktát slabik, slov. 

1.  

Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět: 

Český jazyk 
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Očekávané výstupy    
 Žák by měl: 

Učivo Ročník PT 

Správně vyslovovat,dodržovat tempo řeči a ovládat 

pravidelné dýchání. 

Domluvit se plynuleji pomocí slov,popř.gest. 

Uplatňovat základní pravidla komunikace – 

vyjadřovat se,naslouchat. 

Odpovídat na kladné otázky. 

Technika mluveného projevu. 

 

 

Slovní zásoba. 

 

Pravidla komunikace. 

  

2.  OSV-komunikace 

Rozlišovat hlásky podle sluchu- samohlásky 

/odlišovat jejich délku/ a souhlásky. 

 

Rozvoj fonematického sluchu. 

Sluchové rozlišení hlásek 

 

2. 

  OSV-poznávací 

schopnosti 

 

Číst všechna písmena velké a malé abecedy/kromě 

xX,wW/. 

Spojovat písmena do slabik a slov. 

Číst víceslabičná slova se zavřenými slabikami. 

Správně vyslovovat a číst slova obsahující 

dvojhlásku – ou. 

Číst slovesa se zvratným se. 

Číst jednoduché věty. 

Při čtení vhodně nahrazovat obrázky slovy. 

Čtení písmen,slabik,slov,vět.                       2. 

  OSV-poznávací 

schopnosti 

 

Odpovídat na otázky týkající se přečteného textu. 

Pamatovat si a reprodukovat říkanky a básničky. 

Rytmizovat říkanky. 

Reprodukce. 

Přednes a rytmizace. 
2. 

 OSV-sebepoznání a 

sebepojetí 

Dodržovat základní hygienické návyky spojené 

s psaním. 

Psát všechna písmena malé abecedy. 

Psát písmena velké abecedy – jen ta,která se od 

malých neodlišují tvarem/. 

Při psaní dodržovat správné pořadí písmen ve 

slově. 

Technika psaní. 

Psaní písmen. 

 

 

 

 

 

2. 
 OSV-rozvoj 

schopnosti poznávání 
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Psát číslice 0 – 10. 

Ovládat opis a přepis jednoduchých vět. 

 

Psaní číslic. 

Opis,přepis. 

Oblast: 

 Jazyk a jazyková komunikace 

 

 

Předmět: 

Český jazyk 
   

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 

slovovat,dodržovat tempo řeči a ovládat pravidelné 

dýchání. 

Formulovat jednoduchá sdělení. 

Rozumět složitějším mluveným pokynům a 

reagovat na ně. 

Sestavit jednoduchou omluvu. 

Správně číst všechna písmena malé a velké 

abecedy. 

Číst slova se shluky souhlásek. 

Správně číst slova s předložkami. 

Číst psací písmo. 

Správně psát všechna písmena malé a velké 

abecedy. 

Převádět slova z mluvené podoby do podoby 

psané. 

Zvládat opis a přepis krátkých textů. 

Učivo 

 

Technika mluveného projevu. 

  

 

Naslouchání. 

Formy společenského styku. 

 

 

Čtení. 

 

 

 

3. 

 OSV-komunikace 

OSV-rozvoj schopnosti 

poznávání 

Správně psát všechna písmena malé a velké 

abecedy. 

Převádět slova z mluvené podoby do podoby 

psané. 

Zvládat opis a přepis krátkých textů. 

Psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních 

jménech. 

Psaní.  

 

Opis a přepis. 

 

Velká písmena. 

3. 

  OSV-poznávací 

schopnosti 
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Rozlišovat jednotlivá slova ve větě. 

Členit slova na slabiky /poznat počet slabik ve 

slově,tvořit slova o daném počtu slabik/. 

Správně číst /vyslovovat slabiky dě-tě-ně,bě-pě,vě-

mě/. 

Správně číst/vyslovovat slabiky s di-ti-ni,dy-ty-ny. 

Analyzovat slova na písmena a hlásky 

/počet,správné uspořádání…./. 

Rozlišovat samohlásky  a souhlásky. 

Rozpoznat a správně číst délku samohlásek. 

 

Slovo ve větě. 

Čtení slabik. 

tvoření otázek a odpovědí. 

 

 

 

 

Analýza slova. 

 

Délka samohlásek. 

3. 

 OSV-poznávací 

schopnosti 

 

Číst jednoduché texty s porozuměním. 

Ztvárnit obsah přečteného textu ilustrací. 

Reprodukovat krátký text podle otázek. 

Při interpretaci básní dodržovat zásady přednesu. 

 

Čtení s porozuměním. 

 

 

 

Reprodukce. 

 

Přednes. 

3. 
OSV-sebepoznání a 

sebepojetí 

    

 

 

Oblast:  

 Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět:                                           

Český jazyk  
 

Očekávané výstupy        

 Žák by měl: 
Učivo Ročník PT 

 

Ke komunikaci užívat vhodná slova,dbát na 

přesnou výslovnost. 

Volit správnou intonaci dle obsahu věty. 

Slovní zásoba. 

Technika mluveného projevu. 

 

 

4. 

OSV-komunikace 

 OSV-poznávací 

schopnosti 
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Tvořit věty – otázky a odpovědi. 

Vyprávět příběh podle obrázků. 

Popsat jednoduchý obrázek. 

Sestavit vzkaz a interpretovat jej. 

Zformulovat blahopřání. 

 

 

Tvorba vět. 

Vypravování. 

 

 

Popis. 

Formy společenského styku.     

Opisovat a přepisovat přiměřeně dlouhé 

texty,dodržovat úpravu. 

Ovládat psaní hůlkového písma. 

Opis psacího písma.Přepis 

jednoduchého tištěného textu.. 

 

Hůlkové písmo.              

4. 
 

 

Rozlišovat druhy vět. 

Dodržovat počátek slov ve větě. 

Uspořádat slova ve větě,doplňovat /nahrazovat 

slova podle smyslu/. 

Určit slova opačného a stejného významu. 

Třídit slova do skupin podle významu. 

Rozlišovat tvrdé,měkké a obojetné souhlásky. 

Ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik. 

Správně psát slova obsahující krátké a dlouhé 

samohlásky. 

 

Druhy vět. 

Pořádek slov ve větě.   

 

 

               

Nauka o slově. 

 

Pravopis tvrdých a měkkých slabik. 

 

 

Pravopis samohlásek. 

4. 
 OSV-rozvoj 

schopnosti poznávání 

Číst s porozuměním přiměřeně dlouhé 

texty,dodržovat intonaci a plynulost. 

Porozumět jednoduchým písemným pokynům a 

reagovat na ně. 

Orientovat se v textu,vyhledávat požadované 

informace. 

Po přečtení reprodukovat text podle jednoduché 

osnovy. 

Rozlišovat pohádkové a reálné prostředí. 

Rozeznat mezi texty poezie a prózy. 

Čtení s porozuměním. 

Literární pojmy. 

Dramatizace. 

Orientace v textu. 

4. 

 OSV-poznávací 

schopnosti 

OSV-sebepoznání a 

sebepojetí 

MultV-

multikulturalita 
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Seznámit se s pojmy 

pohádka,povídka,báseň,verš,rým… 

Vyhledávat rým 

Aplikovat prvky dramatizace při práci s textem 

/čtení v roli…/ 

Oblast: 

 Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět : 

Český jazyk 
   

Očekávané výstupy 

Žák by měl: 
Učivo Ročník  PT 

V mluveném projevu dodržovat 

intonaci,přízvuk,pauzy a tempo řeči 

Domluvit se  běžných situacích – ovládat pravidla 

rozhovoru. 

Při komunikaci uplatňovat zdvořilé vystupování. 

Volit spisovná slova,vyjadřovat se souvisle. 

Sdělovat vlastní zážitky a sdělovat pocity. 

Sestavit jednoduchý příběh podle předlohy. 

Popsat jednoduché předměty.činnosti a děje. 

 

 

Technika mluveného projevu. 

 

Pravidla komunikace. 

 

 

 

Slovní zásoba. 

 

Vypravování. 

 

 

 

Popis. 

 

 

5. 

OSV-rozvoj 

schopnosti poznávání 

OSV-komunikace 

 

Seznámit se s předtištěnými řádky na adresu,s 

dopomocí ji vyplnit. 

S dopomocí sestavit krátký písemný projev. 

Napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení. 

Formy společenského styku. 

Technika psaní. 
5.  OSV-komunikace 
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Správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-

tě-ně-bě-pě-vě-mě. 

Správně vyslovovat a psát znělé a neznělé 

souhlásky. 

čtení, psaní a výslovnost slov se 

skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě. 

Znělé a neznělé souhlásky. 

5.   

Řadit slova podle abecedy 
Abecední řazení slov; 

Abeceda. 
5.   

Poznat podstatná jména. 

Seznámit se s určováním rodu,čísla a životnosti u 

podstatných jmen. 

Určení podstatného jména.Rod,číslo a 

životnost podst.jmen. 

Vlastní jména. 

5.   

Dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat 

druhy vět. 

Druhy vět.Začátek a konec věty. 

Velká písmena na začátku věty. Slova 

stejného a opačného významu 

5.   

Poznat slovesa. 
Určení slovesa.                             

 
5.   

Číst náročnější krátké texty s porozuměním a 

dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy. 

Ovládat tiché čtení s porozuměním. 

Vyhledávat v textu požadované informace. 

Určit hlavní postavy,jejich vlastnosti. 

Dramatizovat jednoduchý příběh. 

Vyprávět o filmu či divadelním představení podle 

otázek. 

Seznámit se s pojmy: pověst,bajka,hlediště,jeviště, 

opona,zákulisí… 

Čtení s porozuměním. 

Reprodukce textu. 

Porozumění textu. 

 

 

 

 

 

 

Dramatizace. 

Reprodukce. 

 

 

Literární pojmy. 

5. 

 OSV-poznávací 

schopnosti 

MedV-Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení 

MedV-Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

MedV-fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

Oblast:  

 Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět:                              Český 

jazyk  
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Očekávané výstupy          
 Žák by měl: 

Učivo Ročník PT 

Znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis. 

Vysvětlit psaní i/y po obojetných souhláskách. 

Přiřadit slovo odvozené k příslušnému vyj.slovu. 

Použít dané slovo ve větě. 

 

Hláskosloví a pravopis – 

Ucelené řady vyjmenovaných slov. 

Zvládnutí –y- uvnitř slova i ve 

slovech příbuzných. 

 

6.  

Určovat rod,číslo a životnost u podstatných jmen. 

Určit u slovesa osobu a číslo. 

Seznámit se s časováním sloves v přítomné čase. 

Poznat osobní zájmena v textu. 

Prakticky je používat při časování sloves. 

 

Tvarosloví – 

podstatná jména –rod,číslo, 

-životnost a neživotnost u mužského 

rodu. 

Slovesa – osoba,číslo,čas. 

 

Časování sloves v přítomném čase. 

Osobní zájmena – pomoc při časování 

sloves. 

 

 

6.   

Odpovědět na kladenou otázku. 

Vyprávět složitější děj podle obrázků. 

Komunikovat při běžných životních situacích. 

Vyprávět děj podle dané osnovy.určit v přečteném 

textu hlavní postavy a jejich vlastnosti. 

Vypravování : 

- podle obrázků a otázek 

- polde vlastních zážitků 

- podle dané osnovy 

Tvoření vět na daná slova. 

 

 

 

 

 

6.   
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Popsat výrobu jednoduchého 

předmětu,např.hračky. 

Popsat jednotlivé místnosti v domě. 

Popsat základní vybavení v místnosti. 

 

Popis 

-   pracovní ho postupu 

-   budovy - místnosti 

6.   

Vést dialog. 

Reagovat na dané otázky. 

V mluveném projevu volit správnou intonaci,pauzy 

a tempo řeči. 

 

Napsat krátký dopis. 

Umět napsat adresu. 

Dodržovat úpravu běžného dopisu. 

Formy společenského styku: 

-   omluva,blahopřání,chování 

v dopravních prostředcích. 

Řazení situací v časové následnosti. 

 

Úprava dopisu a obálky. 

 

6.  

LV:Rozlišit prózu a verše. 

Číst plynule a s porozuměním. 

Orientovat se v textu,umět odpovědět na otázky 

z textu. 

Reprodukovat čtený text. 

 

 

Chápat rozdíly u literárních útvarů pověst a bajka. 

Najít a stručně reprodukovat hlavní myšlenku. 

Ústně formulovat dojmy z divadelního nebo 

filmového představení. 

 

 

 

 

 

Čtení uměleckých textů. 

Uvědomělé tiché čtení. 

Reprodukce textu podle jednoduché 

osnovy. 

 

 

 

Literární výchova: 

Povídka,pověst,bajka. 

 

Hlavní myšlenka krátkého díla. 

 

Divadelní představení. 

Filmové představení. 

Herec,herečka. 

 

6. 

MedV-fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět:                                           

Český jazyk  
 

Očekávané výstupy         
 Žák by měl: 

Učivo Ročník PT 

Vyhledávat slovní základ ve slovech 

Rozpoznat předponu a příponu ve slovech. 

Používat správný pravopis slov s předponami –od-

,nad-,pod-,před-.bez-,roz.,vy-,vý-,ob-,v-. 

Pochopit rozdíl pravopisu předpon a předložek. 

Upevňovat pravopis po obojetných souhláskách 

uvnitř slova. 

 

Pojmenovat činnosti a vlastnosti pomocí 

podst.jména 

Porozumět pojmu skloňování podst.jmen,chápat 

jeho praktické využití při pravopisu podst.jmen. 

Nauka o slově: 

Slovní základ. 

Pravopis slov s předložkami. 

Pravopis po obojetných souhláskách 

uvnitř slova. 

 

 

 

 

 

 

 

 7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvarosloví: 

Podstatná jména. 

Pojmenování vlastností a činností. 

Pojem skloňování podst.jmen. 

7.  

   

Vyjmenovat 7 pádových otázek 

Určit pád podst.jména v textu 

Znát vzory podst.jmen rodu středního 

Skloňovat podst.jména rodu středního dle vzorů 

v jednotném i množném čísle 

Vyjmenovat vzory podst.jmen rodu ženského 

Pořadí pádů a pádové otázky 

Nácvik určení pádů podst.jména 

Vzory podst.jmen 

 7. 

  

 7. 
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Přiřazovat podst.jména rodu ženského ke správným 

vzorům 

Skloňovat podst.jména rodu ženského podle vzorů 

v jednotném i množném čísle 

Reprodukovat vzory podst.jmen rodu mužského 

životného i neživotného 

Skloňovat vzory podst.jmen rodu mužského živ. I 

než.podle vzorů v jednotném i množném čísle 

Uplatňovat skloňování podts.jmen všech rodů 

podle vzorů při pravopisu koncovek podst.jmen. 

Určit u sloves osobu,číslo 

Rozpoznat infinitiv sloves 

Časovat slovesa v přítomném,minulém a budoucím 

čase 

Doplňovat správný slovesný tvar do vět 

Převádět věty z času minulého do budoucího 

Časovat slovesa v oznamovacím způsobu všech 

časů 

Slovesa 

Určování času 
7.   

Seznámit se s pojmem podmět a přísudek,základní 

skladební dvojice 

Poznat ve větě přísudek 

Porozumět určování podmětu pomocí otázek :Kdo? 

Co? 

 

Skladba 

Podmět a přísudek 

Základní skladební dvojice  

7.   

Rozpoznat slova nespisovná a nahradit je 

vhodnými slovy spisovnými 

Vypravovat děj podle kladených otázek 

v\tvořit pís.odpovědi na zadané otázky 

reprodukovat a vyprávět text podle kolektivně 

sestavené osnovy 

rozlišit při tvorbě osnovy a samotném vypravování 

úvod,hlavní část a zakončení jazykového projevu. 

Rozlišování jazykových prostředků 

spisovných a nespisovných. 

Výsvik souvislých jazykových 

projevů 

I.Vyprávění 

-vyprávění dle otázek 

-reprodukce textu 

Kolektivní tvorba osnovy vyprávění. 

7. 

 MedV-fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 
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Popsat jednotlivé místnosti bytu 

Zvládat popis pracovního postupu 

Rozpoznat hlavní znaky popisovaného zvířete 

 

 

 

umět reprodukovat text 

II.Popis 

Popis místnosti 

Popis pracovního postupu 

Popis zvířete 

 7.  

Dokázat vést běžný tel.hovor 

Klást jednoduché otázky 

Rozlišit tel.rozhovor soukromý,úřední,v tísnivé 

situaci – formou dramatizace 

Komunikovat v běžných životních situacích 

Správně zformulovat a napsat dopis 

Sestavit a podat jednoduchý inzerát 

Odpovědět na inzerát 

Formy společenského styku: 

Telefonický rozhovor 

Návštěva lékaře 

Dopis 

Inzerát 

 

7.  

Seznámit se s předtištěnými tiskopisy 

Používat při vypisování tiskopisu hůlkové písmo 

Porozumět vyplňování tiskopisů 

Vyplnit základní tiskopisy důležité pro praktický 

život 

 

Vyplňování tiskopisů 

- objednávka 

- přihláška 

- poštovní poukázka 

- podací lístek 

 

7.    

Rozpoznat naukový a umělecký text s jejich 

zákonitostmi 

Číst plynule a s porozuměním 

Porozumět při tichém čtení a pochopit smysl textu 

Reprodukovat čtený text 

Zdramatizovat vybraný text 

Recitovat báseň s dodržováním pravidel recitace 

 

Čtení: 

Čtení uměleckého a naukového textu 

Uvědomělé tiché čtení 

Reprodukce textu z četby 

Dramatizace,recitace. 

 

7. 

MedV-Kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení 
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Chápat obsah pojmu báje-uvést příklady 

Vyhledat jednoduchá hesla v encyklopedii 

Najít zadaná slova ve slovníku 

Rozumět pojmu ilustrace,chápat jeho spojení 

s textem 

Seznámit se s některými dětskými ilustrátory 

Soustředit se a vnímat poslouchaný text 

Odpovědět na otázky z poslouchaného textu 

 

Literární výchova: 

Pojem báje,encyklopedie,slovník 

Spojení čteného textu s ilustrací 

Osvojování literatury poslechem. 

 

7. 
VkMEGS-Evropa a 

svět nás zajímá 

Oblast:  

Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět:        

   Český jazyk  
 

Očekávané výstupy      
 Žák by měl: 

Učivo Ročník PT 

Znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis 

Poznat,vysvětlit a správně psát slova příbuzná 

Doplnit odpovídající skupinu hlásek bje,bě,vje,vě 

do slov 

 

 

Definovat podst.jména 

Vybrat podst.jména z textu,přiřadit rod,číslo,pád a 

vzor 

Vyjádřit vlastními slovy a doplnit koncovku 1.a 

4.pádu u vzorů pán,hrad,žena 

 

Definovat příd.jména 

Vyhledat v textu příd.jména 

Vyjádřit trojí rod příd.jmen 

Určit příd.jméno měkké a tvrdé 

1.Nauka o slově: 

1.Dokončení výcviku pravopisu i,y po 

obojetných souhláskách uprostřed  

slov 

2. Pravopis slov se skupinami 

bje,bě,vje,vě. 

 

8. 

 OSV-rozvoj 

schopnosti poznávání 

 

II.Tvarosloví 

1.Podstatná jména 

Tvary podst.jmen,ve kterých se často 

chybuje 

Pravopis koncovek 1. a 4.pádu vzoru 

pán,hrad,žena. 

2.Číslovky řadové a základní. 

3.Přídavná jména 

Rozlišení příd.jmen tvrdých a 

měkkých/informativně/ 

8. 
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Vyhledat ve větě základní skladební dvojice 

Pochopit význam slova „několikanásobný“ podmět 

Oddělovat čárkou několikanásobný podmět ve větě 

 

Zdůvodnit pravopis příčestí minulého 

Uplatnit nabyté vědomosti o shodě podmětu 

s přísudkem ze 7.r. 

Doplnit koncovku příčestí minulého ve větách 

s několikanásobným podmětem 

 

III.Skladba: 

1.Věty s několikanásobným 

podmětem 

8. 

  

2.Pravopis příčestí minulého při 

shodě s několikanásobným podmětem 
8. 

Číst plynule a s porozuměním 

Umět reprodukovat přečtený text vlastními slovy 

Pojmenovat hlavní myšlenku textu 

Užít vhodnou sílu,intonaci a zabarvení hlasu 

Znovu interpretovat hlavní myšlenku 

poslouchaného textu 

Vyhledávat potřebné informace v tisku a orientovat 

se v nich 

Rozeznat základní literární 

žánry/poezie,próza,divadelní hra/ 

Umět ústně formulovat dojmy z divadelního nebo 

filmového představení 

I.Upevňování správného plynulého 

čtení s porozuměním 

II.Reprodukce přečteného textu 

III.Užití vhodné síly,intonace a 

zabarvení hlasu se zřetelem k obsahu 

textu /poezie,próza/ 

IV.Soustředěný poslech 

V.Čtení novin,časopisů a orientace 

v nich 

VI.Literární výchova,literární druhy a 

žánry-poezie,próza,divadelní 

hra,literatura pro děti a mládež 

8. 

 MedV-fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

Umět reprodukovat text 

Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk 

Vyprávět podle předem připravené osnovy 

Písemně zpracovat zadané téma vyprávění 

 

I.Vypravování-ústní nebo písemné 

podle připravené osnovy 

 

8.  

Popsat krajinu,osoby a pracovní postupy podle 

předem připravené osnovy 

II.Popis  

Popis krajiny,osoby,pracovního 

postupu/ 

8.  

Umět komunikovat v běžných životních situacích 

Ovládat koncepci a úpravu běžných písemností 

 

III.Formy společenského styku 

1.Rozhovor 

2.Adresa,pozdrav na pohlednici 

8. 
MedV-tvorba 

mediálního sdělení 



 51 

Napsat žádost podle předlohy 

Sestavit vlastní životopis podle předem dané 

osnovy 

3.Doporučený dopis,podací lístek 

4.Poštovní poukázka 

5.vyplnění jednoduchého dotazníku 

6.Sestavení žádosti 

7.Stručný životopis 

   

 

 

 

 

Oblast: 

 Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět:                                           

Český jazyk  
 

Očekávané výstupy      
 Žák by měl: 

Učivo Ročník PT 

Zvládat pravopis slov s předponami a předložkami 

Znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis 

 

Poznat a určit slovní druhy,rozeznat jednotlivé 

rody,určit pád,vzor 

Znát pravopis koncovek 1.,4.,7.p jedn. i mn.č. 

vzoru pán,hrad,žena,město 

Umět vyhledat příd.jména v textu 

Rozlišovat příd.jména měkká a tvrdá 

Skloňovat podst.a příd.jména 

 

I.Nauka o slově 

Procvičování známých jevů ve 

složitěji frekventovaných případech 

 

9.   

 

2.Tvarosloví 

Přehled slovních druhů 

Podst.jména 

Pravopis koncovek 1.,4.,7.pádu č.j. a 

č.mn. vzorů pán,hrad,žena,město 

Příd.jména –r měkká,tvrdá 

Shoda příd.jmen s podst.jmény 

 

9. 
 

 

Rozeznat větu jednoduchou od souvětí 

Umět rozlišovat jednotlivé věty v nesložitých 

souvětích 

 

3.Skladba 

Pravopis příč.minulého ve větách 

 9.   
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Znát pravopis při shodě přísudku 

s podmětem/děti,my,všichni/ 

Znát nejběžnější spojky 

podmětem děti,my,všichni. 

Rozlišování jednotlivých vět 

v nesložitých souvětích. 

Nejběžnější spojky – a,i,ale,aby,že 

Porozumět textu při tichém čtení 

Reprodukce textu 

Číst plynule a s porozuměním 

Najít hlavní myšlenku. 

 

Číst úryvky z nejznámějších děl významných 

českých a světových autorů 

 

1.Prohlubování a upevňování 

získaných návyků správného tichého i 

hlasitého . 

Čtení vět podle smyslu; 

Hledání hlavní myšlenky díla. 

Rozbor literárního textu 

2.Literární výchova 

a/četba z české i světové dětské 

literatury 

 

 9.   

umět ústně formulovat dojmy z četby, divadelního 

nebo filmového představení 

dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti 

literatury 

získat pozitivní vztah k literatuře 

Ústní sdělení a formulace dojmů 

z kulturního zážitku. 

Podněcování zájmu o literaturu 

prostřednictvím četby,pomocí 

videa,zvukových 

nosičů,DVD,knihovny. 

Dramatizace,recitace. 

Návštěvy kulturních pořadů. 

 

9. 

 MedV-Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

MedV-fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

Umět reprodukovat text 

Vyprávět dle předem připravené osnovy a písemně 

zpracovat zadané téma 

Umět popsat děje,jevy,osoby,pracovní postupy 

Umět komunikovat v běžných situacích 

Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk 

Orientovat se v Pravidlech českého pravopisu 

Umět sestavit vlastní životopis 

 

I.Prohlubování a upevňování 

poznatků z nižších ročníků 

1.Vypravování 

2.Popis 

II.Formy společenského styku 

Objednávání jídla v restauraci 

Krátký příležitostný projev 

 9. 
MedV-tvorba 

mediálního sdělení 
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Vypsat přihlášku 

Napsat žádost dle předlohy 

Ovládat koncepci a úpravu běžných 

písemností/dopis,adresa, 

pošt.poukázka/ 

Organizace 

besedy/přivítání,zakončení/ 

 

 

 

 

 

 

5.1.2      Anglický jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

     

 Zařazení výuky předmětu Anglický jazyk umožňuje žákům s lehkým mentálním postižením komunikaci při kontaktu s lidmi z různých částí 

světa. 

Jeho znalost je výhodou pro práci s počítačem a Internetem.  

Znalost základů anglického jazyka zlepšuje jejich postavení při přestupu do středního vzdělávání a v nabídkách na trhu práce.  

Výuka anglického jazyka probíhá pouze na 2. stupni v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně  

v 6. a 7.r. a v rozsahu 2 hodiny týdně v 8. a 9.ročníku. 

Cílem výuky anglického jazyka je získat základ komunikace v anglickém jazyce – především v oblasti jeho zvukové podoby. 

Výuka je zaměřena na to, aby si žáci osvojili základy komunikace v každodenních situacích. Žáci si osvojují jednoduchá sdělení a fráze, 

vytvářejí si přiměřenou slovní zásobu, snaží se orientovat ve slovníku cizího jazyka. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- Vede žáky ke snaze osvojit si základní jazykové dovednosti anglického jazyka 

- Připravuje úkoly.při kterých žáci vyhledávají informace z různých zdrojů 

Žák: 

- využívá vhodné metody pro efektivní výuku cizího jazyka 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- klade vhodné a jednoduché otázky 

- umožní přístup k intonačním zdrojům 

žák: 

- učí se řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

- učí se vyhledávat vhodné informace /PC,slovníky…./ 

 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky ke krátkému a jednoduchému slovnímu projevu 

- vede žáky k aktivitám,které jsou vedeny ve dvojicích,skupinách 

- vytváří příležitosti a podmínky pro komunikaci mezi žáky 

žák: 

- komunikuje na jemu odpovídající úrovni 

- využívá dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu 

- učí se naslouchat sdělení druhých a na své odpovídající úrovni na ně reagovat 
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Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- hodnotí žáky způsobem,který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok   

žák: 

- dokáže v jednoduchých situacích požádat a poskytnout radu a pomoc 

- dokáže spolupracovat ve skupině 

 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- učí žáky v rámci jejich možností diskutovat i v cizím jazyce 

- poukazuje na specifika cizího jazyka 

žák: 

- získává představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a umí je porovnat s našimi  

zvyky 

- učí se respektovat názory ostatních 

- chápe rovnocennost všech jazyků 

 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- zohledňuje rozdíly ve znalostech,dovednostech a pracovním tempu žáků 

 

žák: 

- je schopen si jednoduše svou práci organizovat 

         -     je schopen samostatně pracovat s dvojjazyčným slovníkem. 
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Zařazená průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova  

Rozvoj schopnosti poznávání  6.,7.,9. r. 

Seberegulace a sebeorganizace        6.,7.,8.,9.r. 

Psychohygiena                                   6.,7.,8.,9.r. 

Poznávací schopnosti                        6.,7.,8.,9.r. 

Mezilidské vztahy                              6.,7.,8.,9.r. 

komunikace                                        6.,7.,8.,9.r. 
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Oblast:                        Jazyk a jazyková 

komunikace 

Předmět:                                           

Anglický jazyk  
 

Očekávané výstupy            Žák by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Seznámit se s odlišností zvukové a 

grafické podoby anglického jazyka. 

Pozdravit a rozloučit se,poděkovat 

Představit se /jméno / a zeptat se na jméno 

jiného 

Rozlišovat známá anglická jména 

Pojmenovat členy nejužší rodiny 

Rozumět základním pokynům užívaných 

ve výuce 

Rozlišit předměty kolem sebe /školní 

pomůcky/ 

Počítat v oboru 0-10 

Tvořit pravidelné množné číslo 

podstatných jmen 

Pojmenovat základní barvy 

Rozlišit základní domácí zvířata 

Popsat základní druhy oblečení 

Tvořit jednoduché věty s využitím slovesa 

být/ I tis…/ a mit / I have…/ 

Čtení,psaní. 

Říkanky, básničky, písničky  

a poslech četby v anglickém jazyce. 

Plnění jednoduchých pokynů. 

Pozdravy a představení. Přivítání a 

rozloučení. 

Reálie. 

Rodina – 

matka,otec,bratr,sestra,babička,dědeček/ 

Škola. 

Číslovky. 

Množné číslo podst.jmen. 

Barvy. 

Příroda – domácí zvířata. 

Oblékání. 

Kladná oznamovací věta. 

6. 

OSV –  SR 

Poznávací schopnosti 

OSV-seberegulace a 

sebeorganizace 

OSV-kreativita 

OSV-poznávací 

schopnosti 

OSV-mezilidské vztahy 

OSV-komunikace 

Počítat v oboru 11-20 

Sdělit,kolik je mu let 

Číslovky 

Rodina 

7. 

 

 OSV –  SR 

Poznávací schopnosti 
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Vyjádřit jednoduché blahopřání 

k narozeninám 

Pojmenovat členy širší rodiny 

Označit základní vybavení třídy,školy 

Popsat/ukázat na / věci kolem sebe 

Rozlišovat nejznámější volně žijící a 

exotická zvířata 

Popsat části lidského těla 

Časovat slovesa „být“,“mít“ 

Pojmenovat základní druhy jídla a pití 

Tvořit jednoduché záporné věty 

Vyjádřit libost/nelibost 

Tvořit jednoduché věty s využitím slovesa 

„mít rád“ / I like…/ 

Seznámit se s tradicemi anglických 

Vánoc,Velikonoc 

Škola 

Vazba „there is/there are“ 

Příroda 

Zdraví a nemoc – lidské tělo. 

Osobní zájmena,časování sloves. 

Jídlo a pití 

Vyjádření záporu 

Kladná a záporná oznamovací věta 

Reálie 

 

7. 

OSV-seberegulace a 

sebeorganizace 

OSV-kreativita 

OSV-poznávací 

schopnosti 

OSV-mezilidské vztahy 

OSV-komunikace 

    

Počítat v oboru 21-100,1000 

Sdělit své datum narození 

Popsat dům-jeho místnosti a vybavení 

Osvojit si základní slovní zásobu pro 

nakupování 

Vést jednoduchý rozhovor v restauraci – 

objednat si jídlo,zaplatit účet 

Vyjádřit se o činnostech prováděných ve 

volném čase 

Tvořit jednoduché věty s využitím slovesa 

!moci/umět“ / I can…/ 

Ovládat fonetickou podobu abecedy 

Seznámit se se slovníkem,orientovat se 

Číslovky základní, přiřazování počtu. 

Domov 

Nakupování 

Jídlo a pití 

Sport 

Slovesa pohybu 

Kladná a záporná oznamovací věta 

Fonetická podoba abecedy. 

Slovník. 

Reálie. 

 

8. 

 OSV-SR 

Mezilidské vztahy 

OSV-seberegulace a 

sebeorganizace 

OSV-kreativita 

OSV-poznávací 

schopnosti 

OSV-mezilidské vztahy 

OSV-komunikace 
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v něm 

Seznámit se s životním stylem v anglicky 

mluvících zemích 

    

Zeptat se a odpovědět na dotaz o čase 

 

Pojmenovat dny v týdnu, měsíce v roce, 

roční období 

Popsat počasí v jednotlivém ročním 

období 

Pojmenovat základní místa a budovy ve 

městě 

Orientovat se ve městě – zeptat se a 

odpovědět na dotaz o směru 

Vést jednoduchý rozhovor týkající se 

ubytování  

Vést jednoduchý rozhovor u lékaře 

Tvořit jednoduché otázky,zápory a 

odpovědi 

Pracovat se slovníkem,vyhledávat údaje 

Seznámit se se základními reáliemi 

anglicky mluvících zemí - mapa 

Určování času /digitální hodiny( 

Kalendář 

Počasí 

Město 

Ubytování 

Zdraví a nemoc-návštěva u lékaře 

Kladná a záporná věta,otázka. 

Formulace dotazů na dané téma. 

Odpovědi na otázky. 

 

 

 

 

 

Slovník. 

Reálie. 

9. 

OSV-SR 

Komunikace 

OSV-seberegulace a 

sebeorganizace 

OSV-kreativita 

OSV-poznávací 

schopnosti 

OSV-mezilidské vztahy 

OSV-komunikace 

Zvládat čtení a překlad jednoduchých 

pojmů a názvů 
Slovní zásoba 9. 

OSV –  SR 

Poznávací schopnosti 
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5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

 Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost 

logického myšlení a prostorovou představivost. Žáci si osvojují matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití.  

Vyučovací předmět Matematika prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je 

dovednostem využitelným v praktickém životě.  

Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení rýsovacích technik, které žáci využívají při dalším studiu. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je tvořen čtyřmi tematickými okruhy: 

 Čísla a početní operace 

 Závislosti, vztahy a práce s daty 

 Geometrie v rovině a prostoru 

 Aplikační úlohy 

 

V tematickém okruhu Čísla a početní operace si žáci postupně osvojují aritmetické operace ( porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, 

odčítání, násobení, dělení ) .  

 

V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty  se žáci učí uvědomovat si, jaký význam má třídění a seskupování dat podle 

určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi. Osvojují si převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času. Na poznání  

a pochopení závislostí navazuje práce s tabulkami, diagramy a grafy. 

 

V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru  se žáci učí objevovat, rozlišovat  

a určovat základní geometrické a rovinné prostorové útvary.Hledají geometrické útvary ve svém okolí a pojmenovávají je. Učí se základy 

grafického projevu, porovnávají, měří a popisují objekty. 
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Tematický okruh Aplikační úlohy , kde žáci hledají řešení úloh, může být do určité míry nezávislý na znalostech a dovednostech školské 

matematiky. Lze při něm uplatnit uvažování žáka, které později přechází v logické myšlení. Řeší jednodušší úkoly z reálného prostředí analýzou 

situace, třídí údaje, formulují odpovědi, hledají více možností řešení. Řeší různé zábavné kvízy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně 

pracovat při využívání prostředků výpočetní techniky  

a používání dalších pomůcek. 

 

 

Zařazená průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova  

Rozvoj schopnosti poznávání    1.,2.,3.,4.,5. 

Seberegulace a sebeorganizace  1.,2.,3.,4.,5. 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.r. 

 

 

 

5. 2.1 Matematika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Vyučování matematice poskytne žákům takové matematické vědomosti a dovednosti, které jim umožní řešit základní problémy a úkoly, 

s nimiž se budou setkávat v praktickém životě  

a pracovním procesu. 

Poskytuje jim představy o kvantitě,o vztazích mezi čísly.Žáci si osvojují základní početní operace,rozvíjí svou prostorovou 

představivost.Osvojují si základní matematické pojmy a symboly,využívají kalkulátory a matematické výukové programy. 

Výuka probíhá většinou v  kmenových třídách.  

Na 1. stupni je vyučovací předmět matematika posílen v 1.-3.r. o jednu disponibilní hodinu.Počet hodin matematiky na 1.stupni činí 

v každém ročníku 5 hodin. 

6. a 7.r. – 5 hodin týdně /4 hodiny aritmetika a 1 hod.geometrie. 

8.r. – 5 hodin týdně /4 hodiny aritmetika,1h.geometrie/ a 1 hodina předmět rýsování. 

V 9.r. – 4 hodiny týdně/ 3 h.aritmetika,1 h.geometrie/ a na 1 hodinu rýsování je využita disponibilní dotace. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k plánování úkolů a postupů  

- zařazuje metody,při kterých docházejí žáci k řešení a závěrům sami 

- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech i v reálném životě 

žák:   

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů na konkrétních příkladech 

- využívání učebnice,učebních pomůcek a prostředků výpočetní techniky 

-  

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- vede žáky k ověřování výsledků 

- s chybou pracuje jako příležitostí,jak ukázat cestu ke správnému řešení 

- zadává úkoly způsobem,který umožňuje nalézt řešení úkolů 

žák:   

- vnímá problémové situace,rozpoznává problémy,provádí rozbor problému 

- při složitějších problémech požádají o radu a řídí se jí 

- nenechají se odradit při řešení problémů možným nezdarem 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- podle potřeby pomáhá žákům opakovaným formulování úloh v souvislosti s názorem 

žák: 

- zdůvodňuje matematické postupy 

- obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 

- dokáže naslouchat druhým 

- využívají běžné informační a komunikační prostředky 
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Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- zadává úkoly,při kterých mohou žáci spolupracovat 

- obtížnost úkolů přizpůsobuje individuálním schopnostem žáků a posiluje jejich spolupráci 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

žák: 

- spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- učí se schopnosti sebekontroly 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé při pomalejším řešení úloh 

- umožňuje,aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost 

- zajímá se,jak žákům vyhovuje způsob jeho výuky 

žák: 

- respektuje názor ostatních 

- rozhoduje se podle dané situace 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a stanovené termíny 

-  vede žáky k ověřování výsledků  

žák: 

- pracuje podle daného postupu,návodu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci 

- využívá získaných znalostí a zkušeností v praktickém životě     
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Oblast:                        Matematika a její aplikace 
Předmět:                                           

Matematika 
Období:                                                      

   Očekávané výstupy            Žák by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Manipulovat s předměty a tvořit soubory prvků dle 

daných instrukcí 

Porovnávat soubory prvků a jejich vlastnosti 

Rozlišovat pojmy více,méně,stejně a používat 

mat.symboly větší,menší,= 

Orientovat se v prostoru 

/pojmy:pod,nad,před,za,vpravo,vlevo…/ 

Číst,psát a používat číslice v oboru  

do 5 

orientovat se na číselné ose 

tvořit soubory o daném počtu prvků v oboru do 5 

porovnávat čísla v oboru do 5 

provádět rozklad čísel 

zapsat příklad na sčítání a odčítání podle názoru v oboru 

do 5 

sčítat a odčítat v oboru do 5 

dočítat v oboru do 5 /doplnit schéma/ 

řešit početní úkol na základě slovní instrukce 

rozlišovat základní rovinné útvary /třídit a pojmenovat/: 

čtverec,obdélník,trojúhelník,kruh 

 

 

Manipulační činnost 

s konkrétními předměty 
1. 

  

Orientace v prostoru. 1. 

Numerace do 5 /obor čísel/ 

Manipulační činnost 

s konkrétními předměty. 

Sčítání a odčítání v oboru do 5 

Rovinné útvary 

 

1. 
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Číst a psát čísla v oboru do 10 

Orientovat se na číselné ose 

Tvořit soubory o daném počtu prvků v oboru do 10 

Provádět rozklad čísel 

Zapsat příklad na sčítání a odčítání podle názoru v oboru 

do 10 

Sčítat a odčítat v oboru do 10 

Dočítat v oboru do 10 /doplnit schéma/ 

Řešit slovní úlohy v oboru do 10/zapsat 

příklad,formulovat odpověď/ 

Rozlišovat hodnotu mincí v oboru do 10,počítat s nimi 

Číst a psát čísla v oboru do 20 

Orientovat se na číselné ose 

Tvořit soubory o daném počtu prvků v oboru do 20 

Tvořit křivé čáry a přímé čáry pomocí pravítka 

Rozlišovat a znázorňovat základní rovinné 

útvary:čtverec,obdélník,trojúhelník,kruh 

Numerace do 10 

Manipulační činnost s 

konkrétními předměty. 

Počítání prvků 

2. 

  

Sčítání a odčítání v oboru do 10. 

manipulace s předměty, 

počítání prvků 

2. 

Manipulace s předměty 

Numerace v oboru do 20/obor 

čísel/ 

Manipulační činnosti 

s konkrétními předměty. 

Rýsování. 

Rovinné útvary. 

2. 

Porovnávat čísla v oboru do 20 

Provádět rozklad čísel 

Sčítat a odčítat v oboru do 20 bez přechodu přes desítku 

Sčítat a odčítat v oboru do 20 

Využívat operaci sčítání a odčítání pro doplňování 

jednoduchých tabulek 

Dočítat v oboru do 20/doplnit schéma/ 

Řešit slovní úlohy v oboru do 20/zapsat 

příklad,formulovat odpověď 

Rozlišovat hodnotu mincí v oboru do 20,počítat s nimi 

Číst a psát čísla v oboru do 100 

Orientovat se na číselné ose 

Umět manipulovat s rýsovacími potřebami /pravítko/ 

Rozlišovat přímku a úsečku 

 3. 

  

 3. 

Sčítání a odčítání do 20 

Manipulace s penězi. 

Numerace do 100/obor čísel/ 

Rýsování. 

3. 



 66 

Rýsovat přímku a úsečku,označovat je 

Číst a psát čísla v oboru do 100 

Orientovat se na číselné ose 

Rozlišovat v čísle jednotky,desítky 

Porovnávat čísla v oboru do 100 

Sčítat a odčítat v oboru do 100 pamětně i písemně 

Řešit slovní úlohy v oboru do 100/zapsat 

příklad,formulovat odpověď,prověřit správnosti/ 

Jmenovat násobné řady v oboru do 100/s využitím 

názoru/ 

Orientovat se v jednoduchých tabulkách /tabulka 

100,tabulka násobení/ 

Určovat čas s přesností na půl hodiny 

Orientovat se v digitálním záznamu času 

Rozlišovat mezi jednotkami času,hmotnosti,délky 

/h,min,kg,g,mm,cm,m,km/ 

Rozlišovat do 100,počítat s nimi 

  

  

Numerace do 100/obor čísel/ 

Sčítání a odčítání v oboru do 100 

Násobení a dělení v oboru do 

100 

Tabulky 

Orientace v čase 

Jednotky času,hmotnosti,délky. 

Manipulace s penězi. 

4. 

Sestrojit bod,přímku-popsat je 

Rýsovat a měřit úsečky s přesností na cm 

Dbát na přesnost a čistotu při rýsování 

Rozlišovat mezi rovinnými útvary-

mnohoúhelník,čtverec,obdélník,trojúhelník,kruh,kružnice-

popsat je 

Rýsování 4. 

  Úsečka. 4. 

Rovinné útvary 4. 

Určovat osovou souměrnost překládáním papíru. 

  

 Osová souměrnost. 4. 

 . 

Rozlišovat základní prostorová tělesa. Tělesa. 4.   
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Oblast:   

                  Matematika a její aplikace 

Předmět:                                           

Matematika 
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Číst a psát čísla v oboru do 1000 

Orientovat  se na číselné ose 

Rozlišovat jednotky,desítky,stovky,tisíce 

Porovnávat čísla v oboru do 1000 

Rozeznávat čísla sudá a lichá 

Porozumět principu zaokrouhlování/na desítky,stovky\ú a 

využívat jej v řešení úloh 

Sčítat a odčítat v oboru do 1000 pamětně i písemně 

Řešit slovní úlohy v oboru do 1000/zapsat 

příklad,formulovat odpověď,prověřit správnost/ 

 

Numerace do 1000/obor čísel/ 

Zaokrouhlování 

Sčítání a odčítání v oboru do 

1000 

5.   

Tvořit příklady na násobení a dělení v oboru do 100 a 

řešit je 

Používat kalkulátor 

Násobení a dělení v oboru do 

1000 

Práce s kalkulátorem 

5.   

Určovat čas s přesností na čtvrt hodiny 

Orientovat se v digitálním záznamu času 

 

Orientace v čase. 5.   

Převádět jednotky 

času,hmotnosti,délky/kg,g,h,min,cm,m,km/  
Jednotky času,hmotnosti,délky.  5.   

Rozlišovat hodnotu mincí a bankovek v oboru do 

1000,počítat s nimi 
Manipulace s penězi. 5.   

Umět manipulovat s rýsovacími potřebami /pravítko 

s ryskou,kružítko/ 

Dbát na přesnost a čistotu při rýsování 

Rýsování 5.   

Rýsovat a měřit úsečky s přesností na mm Úsečka.    
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5. 

  

Sestrojit různoběžky,rovnoběžky,kolmice-rozlišovat mezi 

nimi 
Přímky 5.   

Rýsovat čtverec a obdélník pomocí pravítka 

s ryskou,popsat je 
Rovinné útvary. 5.  

Vypočítat obvod mnohoúhelníku pomocí součtu délek 

stran 

Obvod. 5. 
  

  

Rýsovat  kružnici, popisovat ji Rovinné útvary. 5.   
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Oblast:     Matematika a její  

aplikace 

Předmět:                                           

Matematika 
Období:                                                      

Očekávané výstupy     Žák by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Číst,psát, porovnávat  

čísla v oboru  

do 10 000 

Orientovat se na číselné ose 

Rozlišovat jednotky,desítky,stovky,tisíce 

II.Sčítání a odčítání v oboru do 10 

000 
6. 

  1. Numerace do 10 000 6. 

 6. 

Násobit a dělit 10,100,1000 

Užívat znalostí na převodech jednotek délky,hmotnosti 

a objemu 

2.Násobení a dělení 10,100,1000 6. 
  

  

Provádět ústní a písemné sčítání a odčítání 

Ověřit správnost výsledku zkouškou 

3.Sčítání a odčítání do 10000ústně 

i písemně 
6. 

  

  

Zapisovat a řešit slovní úlohy 

Aplikovat na řešení praktických příkladů využívající 

jednotky délky,hmotnosti a času 

Provádět zaokrouhlování a odhady výsledků 

 

Seznámit se s pojmy neúplný podíl a zbytek 

Aplikovat vědomosti při řešení příkladů 

4.Slovní úlohy se dvěma 

početními úkony 
6. 

 

III.Dělení se zbytkem v oboru do 

10 000 

1.Pojem neúplný 

podíl,zbytek,řešení příkladů 

6. 

Přenášet úsečky,porovnávat úsečky 

Provádět grafický součet a násobek úsečky 

Vyznačit střed 

Rýsovat osu úsečky 

Chápat pojem osová souměrnost a prakticky použít 

v Ge 

Rýsovat trojúhelník z daných prvků 

II.Jednoduché konstrukce 

kružítkem. 

1.Přenášení úseček,porovnávání 

úseček,grafický součet 

úseček,násobek úsečky,střed 

úsečky,osa úsečky. 

 

6. 
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Oblast:                        Matematika a její  

aplikace 

Předmět:                                           

Matematika 
Období:                                                      

Očekávané výstupy             
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Orientovat se na číselné ose do mil. 

Číst a zapisovat čísla v oboru do  mil. 

Porovnávat čísla v oboru do mil. 

Rozlišovat jednotlivé řady čísel v oboru do mil. 

 

Číselný obor do mil. 

Numerace do mil. 

 

7.  

Znát a používat princip zaokrouhlování čísel v oboru do    

Zvládnout přenášení trojúhelníka 

Rýsovat úhel,vyznačit a popsat úhel 

Provést konstrukci osy úhlu 

Rozlišit a sestrojit úhel pravý,přímý,ostrý,tupý 

Zvládnout konstrukci pravého úhlu pomocí pravítka a 

kružítka 

Využívat dovedností při rýsování rovinných útvarů 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Osová souměrnost. 

2.Konstrukce trojúhelníka ze tří 

stran,přenášení trojúhelníka. 

 

III.Úhel 

Vyznačování a rýsování 

úhlu,popis úhlu. 

Osa úhlu. 

Úhel pravý,přímý,ostrý,tupý. 

Konstrukce pravého úhlu 

pravítkem a kružítkem 

Procvičování na rovinných 

obrazcích 

/čtverec,obdélník,trojúhelník,kruh/ 

 

6. 
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mil. A využívat této dovednosti při řešení praktických úloh Zaokrouhlování čísel 7. 

  

Provádět písemné sčítání a odčítání čísel do milionu 

Řešit slovní úlohy vedoucí k max.dvěma početním 

výkonům 

Používat kalkulátor k provádění početních operací do mil. 

Ověřovat správnost výsledku zkouškou správnosti 

 

Písemné sčítání a odčítání 

čísel do mil. 

7. 

  

 
  

 

 
 

Násobit a dělit čísla 10,100,1000 a s dopomocí řešit 

praktické převody jednotek délky,hmotnosti,objemu 

Prakticky využívat zákonitosti písemného násobení 

max.trojciferného čísla jednociferným a dvojciferným 

činitelem 

Porozumět správnému postupu písemného dělení čísel 

jednociferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem tento 

aplikovat při řešení numerických příkladů 

Ověřit správnost výsledku provedením zkoušky správnosti 

/také s využitím kalkulátoru/ 

Uplatňovat nabyté dovednosti  při řešení příkladů 

písemného dělení čísel dvojciferným dělitele zakončeným 

0tní úkony s penězi 

Písemné násobení a dělení 

přirozených čísel do 10 000 

 

Násobení a dělení přirozených 

čísel 10,100,1000 

 

Písemné násobení 

max.trojciferných čísel 

jednociferným a dvojciferným 

činitelem 

 

Písemné dělení čísel 

jednociferným dělitelem se 

zbytkem i beze zbytku 

 

Písemné dělení čísel 

dvojciferným dělitelem 

zakončeným 0 

7.  

Chápat pojem úhel,stupeň. 

Uvádět příklady úhlů v praktickém životě. 

Manipulovat s úhloměrem a orientovat se na jeho číselné 

stupnici 

Označovat úhly písmeny řecké abecedy 

Úhel 

Velikost úhlu 
7.  
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Změřit a narýsovat úhel určené velikosti pomocí úhloměru 

Provést konstrukci úhlů 30,60 a 120 stupňů pomocí 

kružítka 

Znát vlastnosti trojúhelníku 

Rozlišovat trojúhelník dle stran a úhlů a pojmenovat jej 

Využívat znalosti o vlastnostech trojúhelníku při praktické 

konstrukci trojúhelníku pomocí stran a úhlů 

Zvládat postup sestrojování výšky trojúhelníku 

Rozumět pojmu trojúhelník,uvést příklady mnohoúhelníků 

Dodržovat zásady  konstrukce pravidelného šestiúhelníku 

a pravidelného osmiúhelníku vepsaného kružnicí 

Mnohoúhelníky. 

Trojúhelník 

 

 

Mnohoúhelníky. 

7. 

 

 

7. 

 

Rozumět pojmu obvod obrazce a být schopen uvést 

příklady praktického využití obvodů 

Znát obecný vzorec na výpočet obvodu 

čtverce,obdélníku,trojúhelníku 

Dosadit do obecného vzorce konkrétní údaje a pracovat 

s nimi 

Provádět výpočty obvodu čtverce,obdélníka,trojúhelníka 

v úlohách z praktického života 

 

Obvody rovinných obrazců. 

 

7.  

 

Oblast:                        Matematika a její  

aplikace 

Předmět:                                           

Matematika 
Období:                                                      

Očekávané výstupy             
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Zvládat postup písemného dělení dvojciferným dělitelem 

 

Provádět zkoušku správnosti 

 

Řešit snadné příklady z praxe na písemné dělení 

dvojciferným dělitelem 

 

I.Písemné dělení dvojciferným číslem 

 

8. 

 
 

1.Dělení zpaměti 

2.Písemné dělení jednociferným 

8. 
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dělitelem 

3.Písemné dělení dvojciferným dělitelem 

Porozumět pojmu zlomek,čitatel,jmenovatel,zlomková 

čára 

Využívat zlomky v praxi v jednoduchých případech 

Porovnávat zlomek s celým číslem = 0,= 1,je větší než 1 

Pochopit,číst a zapisovat smíšená čísla 

Vypočítat zlomek z celku 

Řešit snadné příklady z praxe se zlomky 

II.Zlomky 

1.Názorné zavedení zlomků s pojmy 

2.Užití zlomků v praxi 

3.Smíšená čísla 

4.Výpočet zlomku z celku 

5.Zlomek jako část celku 

8.  

Porozumět vztahu desetinného zlomku s desetinným 

číslem 

Číst a zapisovat desetinná čísla 

Vyznačovat desetinná čísla na číselné ose 

Provádět a dodržovat zásady pro početní operace 

s desetinnými čísly:sčítání,odčítání 

Násobit a dělit desetinná čísla čísly 10,100,1000 

Aplikovat násobení a dělení 10,100,1000 na převody 

jednotek délky,obsahu a hmotnosti 

Provádět a dodržovat postupy pro početní operace 

:násobení desetinných čísel číslem přirozeným i 

desetinným /nejvýše trojciferné číslo dvojciferným/ 

Využívat prostředků výpočetní techniky při řešení úloh 

s desetinnými čísly 

Řešit slovní úlohy vedoucí k jednomu,max.ke dvěma 

početním výkonům s desetinnými čísly 

Provádět odhad výsledků,zkoušku a zaokrouhlování 

desetinných čísel 

 

III.Desetinná čísla 

1.Pojem desetinného čísla,čtení a zápis 

desetinných čísel. 

Číselná osa. 

2.Sčítání a odčítání desetinných čísel 

 

8. 

 

 

3.Násobení a dělení desetinných čísel 

10,100,1000. 

Převádění jednotek 

délky,obsahu,hmotnosti. 

 

8. 

 

4.Násobení desetinných čísel číslem 

přirozeným i desetinným 

Užití kalkulátoru k provádění výpočtů 

s desetinnými čísly. 

 

 8. 

 

5.Slovní úlohy s desetinnými čísly. 

6.Odhady 

Zaokrouhlování 

8 
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Zkouška 

 

Rozeznávat a pojmenovávat jednotlivé rovnoběžky podle 

vlastností strana úhlů 

Rýsovat rovnoběžníky-kosočtverec,kosodélník,lichoběžník 

 

 

Uplatnit dosavadní znalosti o obecných vzorcích pro 

obvody k vyvození a aplikaci obecných vzorců pro 

výpočet obvodů kosočtverce,kosodélníku a lichoběžníku 

 

 

Používat obecné vzorce pro  výpočet obvodů 

/kosočtverce,kosodélníku,lichoběžníku/ 

Zvolit,doplnit a vypočítat vzorec obvodu při řešení 

praktických úloh 

 

Pochopit,číst a převádět jednotky obsahu 

Znázornit obsah ve čtvercové síti 

Definovat obecné vzorce obsahu,dosadit a vypočítat 

Vybrat,doplnit a vypočítat odpovídající vzorec obsahu při 

řešení praktických příkladů ze života 

 

Rozlišit kružnici a kruh 

Porozumět definici obecných vzorců pro výpočet obvodu a 

obsahu kruhu 

Znát a použít Ludolfovo číslo při dosazení do vzorců 

Zvolit správný obecný vzorec pro výpočet obvodu a 

obsahu kruhu 

Dosadit a vypočítat 

Využívat prostředky výpočetní techniky při řešení 

praktických úloh pro výpočty obsahů a obvodů kruhu 

 

I.Rovnoběžníky 

1.Poznávání rovnoběžníků,vlastnosti 

stran a úhlů 

 

8. 

 

 

2.Rýsování libovolných 

rovnoběžníků/kosočtverec,kosodélník,lic

hoběžník/  

3.Vzorce na  výpočet obvodu obrazců 

4.Řešení úloh z praxe 

 

 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Obsahy obrazců 

1.Jednotky obsahu   

2.Obsah obdélníku,čtverce,trojúhelníku 

3.řešení úloh z praxe 

8. 

 

III.Obvod a obsah kruhu 

1.Délka kružnice,obvod kruhu 

2.Obsah kruhu 

3.Řešení úloh z praxe 

8. 
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Pochopit síť krychle a kvádru na základě rozložení 

předmětů denní potřeby/papírová krabička/ do roviny 

Charakterizovat rozdíly stěn sítě těles a pojmenovat 

/kvádr,krychli/ 

Využít dosavadních vědomostí při vyvození obecných 

vzorců pro výpočet povrchu krychle a kvádru 

Vybrat,dosadit a vypočítat vzorec povrchu těles 

Řešit praktické příklady ze života a využívat prostředky 

výpočetní techniky 

 

 

IV.Povrch těles 

 

8. 

1.Síť kvádru a krychle 

2.Povrch kvádru a krychle 

3.Vzorce na výpočet povrchu těles 

4.Řešení úloh z praxe  
 

8. 

 

 

 

 

Oblast:                        Matematika a její  

aplikace 

Předmět:                                           

Matematika 
Období:                                                      

Očekávané výstupy             
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Provádět základní početní operace s desetinnými čísly 

Dělení 

Dělit dvě přirozená čísla- podíl číslo desetinné 

Dělit desetinné číslo číslem přirozeným 

Dělit desetinné číslo číslem desetinným nejvýše 

dvojciferným 

Užívat kapesního kalkulátoru k provádění výpočtů 

Řešit slovní úlohy vedoucí max.k dvěma početním 

výkonům s desetinnými čísly 

Využívat při řešení slovních úloh jednotky 

délky,hmotnosti,času a obsahu 

Zvládat početní úkony s penězi 

I.Dělení desetinných čísel 9 

 

  

  

Pochopit a rozlišovat měřítko plánu a mapy v daném 

poměru 

Samostatně řešit úlohy z praktického života 

II. Poměr 9 
 

  



 76 

Chápat pojem a symbol procenta /%/, základní procentová 

část a počet procent 

Vypočítat 1% ze základu 

Řešit příklady na výpočet procentové části z daného 

základu i s využitím kalkulátoru 

Řešit jednoduché slovní úlohy z praxe na procenta 

Porozumět pojmům úrok,úroková míra 

Vyhledávat různá řešení praktických příkladů 

III.Procento 9. 

EVV: 

Vztah člověka k 

prostředí 

Ovládat,užívat a převádět jednotky objemu 

Pochopit obecný vzorec objemu kvádru,krychle a válce 

Pracovat se vzorci při řešení praktických příkladů 

Dosadit do vzorce konkrétní údaje a řešit úkoly 

z praktického života 

Objemy těles  9.  

 

 

 

 

 

5.2.2. RÝSOVÁNÍ 

 

Obsahové,časové a organizační vymezení: 

 

Vyučovací předmět rýsování navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět matematika. 

V rýsování v 8. a 9.r. si žáci osvojují samostatnost při práci,sebekontrolu,upevňují si zacházení s rýsovacími pomůckami a potřebami,naučí se 

zobrazovat nejjednodušší tělesa,používat technické písmo a číst technické výkresy. 

Žáci rovněž posilují schopnost logického myšlení,vytváří si a zdokonalují prostorovou představivost. 

Podstatou tohoto předmětu je rozvoj dovedností žáků,které využití v přípravě na povolání. 

Časové vymezení: 

8.r. – 1h.týdně 

9.r. -  1h.týdně 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve třídách. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků: 

Kompetence k učení 

Učitel: 

      -     vede žáky k plánování úkolů a postupů 

      -    zařazuje metody,při kterých docházejí žáci k řešení a závěrům sami 

Žák: 

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů na konkrétních příkladech 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zadává úkoly způsobem,který umožňuje nalézt řešení úkolů 

- vede žáky k ověřování výsledků 

žák: 

- vnímá problémové situace 

- rozpozná problém a provádí jeho rozbor 

- při složitějších problémech požádá o radu a řídí se jí 

-  

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

Žák: 

- zdůvodňuje pracovní postupy  

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- zadává úkoly,při kterých mohou žáci spolupracovat 

žák: 

- spolupracuje ve skupině 

- učí se schopnosti sebekontroly 
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Kompetence občanské 

Učitel 

- umožňuje žákům,aby na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost 

žák: 

- rozhoduje se podle dané situace 

 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a stanovené termíny 

- vede žáky k ověřování výsledků 

žák: 

- pracuje podle daného postupu 

- orientuje se v jednoduché technické dokumentaci 

- využívá získaných znalostí a zkušeností v praktickém životě 

 

 

 

Oblast:                        Matematika a její aplikace 
Předmět:                                           

Rýsování 
Období:                                                      

Očekávané výstupy             
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Vést zodpovědný přístup k práci a zadaným 

úkolům 

Dbát na úplné dokončení úkolu 

Upevňovat zacházení s rýsovacími potřebami a 

pomůckami 

Zajisti funkčnost rýsovacích potřeb 

Dodržovat pravidla hygieny 

 

Konstrukční úlohy: 

-formáty výkresů 

-druhy čar a jejich použití 

-jednoduché konstrukce kružítkem 

Osová a středová souměrnost 

Technické písmo 

8.   
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Zvládnout samostatné sestrojení osy úhlu 

Načrtnout osu souměrnosti u některých tiskacích 

písmen velké abecedy 

 

Zvládnout psyní od ruky do předtištěných polí 

/tiskací písmena abecedy,značky a číslice/ 

Osvojit si grafickou zručnost při kreslení od ruky 

Se seznámit se zakreslením sítí,diagramů a grafů 

Zvládnout podle předlohy zakreslení různých 

ornamentů do sítí 

Umět používat popisovací šablonu 5mm 

Seznámit se a používat technické písmo 

Dodržovat mezery mezi jednotlivými písmeny při 

psaní popisovací šablonou 

 

Se seznámit a používat technické písmo 

Dodržovat mezery mezi jednotlivými písmeny při 

psaní popisovací šablonou 

 

Se seznámit se zásadami kótování 

Samostatně okótovat obrys daného předmětu 

Samostatně narýsovat a okótovat čtyřúhelník 

Se seznámit s konstrukcí šesti a osmiúhelníku a 

složených obrazců  

-psaní od ruky 

 

 

-sítě /čtvercová,obdélníková/ 

-kreslení ornamentů 

-práce s popisovací šablonou 

 

 

 

 

Kótování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýsování základních rovinných 

obrazců 

-rýsování rovnoběžníků 

-rýsování mnohoúhelníků/šesti a 

osmiúhelník,složené obrazce/ 
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Vést zodpovědný přístup k práci a zadaným 

úkolům 

Dbát na úplné dokončení úkolu 

Umět zacházet s rýsovacími potřebami a 

pomůckami 

Zajistit funkčnost rýsovacích potřeb 

Dodržovat pravidla hygieny 

Samostatně nakreslit náčrty ve volném 

rovnoběžném promítání 

Seznámit se s pravidly volného rovnoběžného 

promítání 

S částečnou dopomocí učitele narýsovat 

kvádr,krychli a čtyřboký jehlan ve volném 

rovnoběžném promítání 

Se seznámit se základními pojmy a umět je správně 

pojmenovat 

Sestrojit půdorys,bokorys a nárys k určitým 

bodům,úsečkám v různých polohách 

Samostatně narýsovat pravoúhle průměty 

kvádru,krychle,válce 

 

Vysvětlit pojem síť tělesa 

Narýsovat síť daného tělesa 

/krychle,kvádr,válec/pracovat s výukovými  

a zábavnými programy podle pokynu 

Volné rovnoběžné promítání 

 

-zhotovování náčrtů od ruky 

-volný rovnoběžný průmět 

kvádru,krychle a čtyřbokého jehlanu 

 

 

Základy pravoúhlého promítání 

 

-sdružené průměty bodů,úseček 

 

-pravoúhlé průměty těles 

 

-síť těles 

 

 

9.  

Se seznámit se zapisováním rozměrů různých 

předmětů v průmyslových oborech 

/strojírenství,stavebnictví a dřevozpracující 

průmysl/ 

Využití získané při rýsování i kótování 

jednoduchých výkresů z těchto oblastí průmyslu 

 

Druhy kótování 

 

Souhrnné opakování učiva rýsování 

-technické písmo 

-kótování 

-pravoúhlé promítání 

 

9.  
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Samostatně podle popisovací šablony napsat krátký 

text,který obsahuje písmena,číslice i značky 

Samostatně okótovat obrys daného předmětu 

Narýsovat pravoúhlý průmět kvádru,krychle a 

válce  

 

 

 

 

5.3. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast zahrnuje základní ovládání počítače,práci se základním programovým vybavením. 

Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou v praktickém životě i při pracovním uplatnění. 

 

Ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je vytvořen povinný vyučovací předmět ICT. 

 

Zařazená průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova 

Komunikace 8.,9.r. 
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ICT 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět ICT seznamuje žáky s nezbytnými manuálními dovednostmi při obsluze výpočetní techniky. 

Žáci získávají základní znalosti práce s programovým vybavením počítače,jsou seznámeni s hygienou práce na počítači..Budou pracovat 

s dostupnými výukovými a vzdělávacími programy.Osvojí si základy práce s Internetem.Získané znalosti a dovednosti jim budou pomáhat 

k rozvíjení myšlení a logickému uvažování 

  

Časová dotace: 

Od 4.-9.r. – 1 hodina týdně 

 

Organizace výuky: 

Výuka bude probíhat v učebně informatiky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel: 

-vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém život 

 žák: 

-dokáže vhodně využívat naučené postupy při vyhledávání informací 

-se učí chápat obecně používané termíny,znaky a symboly ve výpočetní technice 

 

Kompetence k řešení problémů 
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Učitel: 

-zadává úkoly,které vedou k tvořivému přístupu při jejich řešení 

žák: 

-dokáže přijímat důsledky za své rozhodnutí 

-je schopen požádat při práci s počítačem o radu a řídit se jí 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

-seznamuje žáky s vhodnou technologií pro komunikaci na dálku 

-při komunikaci učí žáky dodržovat vžitá pravidla spisového jazyka 

žák: 

-zvládá jednoduchou formu písemné komunikace na PC 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

-vede žáky při vzájemné komunikaci k ohleduplnosti ,učí je,že každý člověk je jinak zručný  

 a chápavý 

žák: 

-dokáže respektovat pravidla práce v týmu 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

-seznamuje žáky s legislativou /SW pirátství,autorský zákon,ochrana osobních údajů,bezpečnost,hesla apod./ 
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žák: 

-se seznamuje s možností komunikace s úřady prostřednictvím internetu 

-respektuje legislativu a zákony 

 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

-vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 

-seznamuje žáky s možností využití PC pro vyhledávání informací důležitých pro jejich další profesní uplatnění v životě 

žák: 

-zvládá základní dovednosti při práci na PC a sebevzdělává se 

-dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci v PC učebně 

 

 

 

Oblast:                        Informační a komunikační 

technologie 
Předmět:                                           ICT Období:                                                      

Očekávané výstupy             
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Zapnout a vypnout počítač /přihlásit/odhlásit se ze 

systému s dopomocí učitele  

Osvojovat si práci s myší /pohyb,ovládání tlačítek/ 

Spustit program,ukončit jeho činnost s dopomocí 

učitele 

Obsluha počítače 

Práce s programy 

Bezpečnost při práci 

4.   
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Pracovat s výukovými programy podle pokynů 

učitele,zadání v programu 

Zvládat práci v kreslících programech s dopomocí 

učitele 

Dodržovat pravidla bezpečnosti při práci s počítačem 

 

Zapnout a vypnout počítač/přihlásit/odhlásit se ze 

systému 

Pojmenovat základní části počítače 

Ovládat práci s myší/pohyb,ovládání tlačítek/ 

Zvládat základy práce s klávesnicí /orientovat se na 

klávesnici,funkce nejužívanějších kláves/ 

Spustit program,ukončit jeho činnost 

Pracovat s výukovými programy podle pokynů 

učitele nebo zadání programu/ 

Zvládat práci v kreslících programech 

Seznámit se s prací v textových  

editorech – opis jednoduchých textů 

Dodržovat pravidla bezpečnosti při práci s počítačem 

Popsat zdravotní rizika spojená s prací na počítači a 

předcházet jim 

 

 

Popsat stručně základní díly  

počítače a části počítače 

Zapnout a vypnout počítač pod dohledem 

vyučujícího 

Chápat klávesnici jako základní prostředek 

k ovládání počítače a popsat některé její části 

 

Chápat myš jako základní prostředek k ovládání 

počítače 

 

Obsluha počítače. 

Obsluha vzdělávacích 

Programů. 

Bezpečnost při práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Popsat její části a znát její funkce/funkce tlačítek/ 

 

Znát a volit nejméně dva postupy při spuštění 

určitého programu 

 

Vnímat a chápat základní funkce a význam Internetu 

 

Používat základní nástroje na panelu nástrojů 

k rychlému a cílenému „brouzdání“po Internetu 

 

Chápat prohlížeč WWW stránek jako základní 

program pro čtení dokumentů ve formátu HTML 

 

Vnímat program MS Internet Explorer jako jeden 

z možných prohlížečů Internetu 

 

Popsat a prakticky umět dva způsoby spuštění 

textového editoru MS Word 

 

 

Popsat a prakticky umět ukončit textový MS Word 

 

Vytvořit /otevřít/ nový textový dokument a tento 

dokument zavřít 

 

Znát způsob uložení vytvořeného souboru na disk 

/do složky Dokumenty/ a používat výhody určeného 

postupu 

 

Umět samostatně spustit program Malování přes 

tlačítko Start 

Popsat okno aplikace \malování včetně panelu 

 

I.Základní pojmy a princip práce počítače 

Části a díly počítače/skříň,monitor,klávesnice 

a myš/ 

 

 

 

 

 

 

 

Postup při zapnutí a vypnutí počítače 

 

II.Operační systém Microsoft Windows 

Klávesnice/zápis znaků,mazání znaků,pohyb 

po textu/ 

 

 

 

 

Myš/podoby kurzoru/ 

Základní pracovní úkony s myší/pojmy 

ukázat,klepnout,poklepat,přetáhnout 

 

 

 

 

 

 

Spuštění programu,tlačítko Start 

 

 

6. 
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nástrojů 

Umět aplikaci ukončit 

 

Uplatňovat získané vědomosti o programu Malování 

prakticky při kreslení jednoduchých kreseb,obrázků 

 

Získávat další informace o možnostech pohybu 

textového kurzoru po textu pomocí myši 

 

Znát a dodržovat důležité zásady při pořizování textu 

Vytvořit jednoduchý dokument 

 

Vyslechnout informace vyučujícího o možných 

negativních vlivech na zdraví člověka při práci 

s výpočetní technikou 

 

Chápat,že vedle vlivu na tělesné zdraví může 

výpočetní technika ovlivnit i psychiku člověka 

Uvědomit si i možná sociální rizika,která přináší 

např.závislost na hraní některých počítačových her 

 

Využívat výukové aplikace k opakování a ověřování 

znalostí učiva u různých vyučovacích oborů 

 

Umět spustit program Kalkulačka přes tlačítko Start 

a provádět s ní jednoduché matematické operace 

podobně jako s kalkulačkou 

 

Internet – základní pojmy a 

principy/vznik,popis a význam internetu/ 

Obecné principy procházení WWW stránek 

„Brouzdání“ na webu pomocí hypertextových 

odkazů 

 

Prohlížeč WWW stránek 

Internetu/program,který umí prohlížet 

internetové stránky/ 

 

 

 

Používáme MS Internet Explorer/spuštění 

programu Internet Explorer/ 

 

 

Spuštění textového edítoru MS Word 

-nový,prázdný dokument 

-použití připravené šablony 

-poklepání na existující dokument 

Ukončení textového editoru 

 /závěr x / 

 

Nový dokument,uzavření dokumentu 

 

Uložení souboru na disk 

-první uložení souboru 

-další ukládání 

-název souboru 

-uložit soubor jako 

Program malování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
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Popis programu 

Spuštění aplikace a popis okna programu 

s panely nástrojů 

Ukončení aplikace 

 

Kreslení grafických objektů v programu 

malování 

 

Pohyb po textu pomocí myši 

 

První dokument/důležité zásady při psaní 

textu/ 

 

Vliv práce s počítačem na tělesné zdraví 

 

Psychologická a sociální rizika práce 

s počítačem 

 

Spuštění výukových aplikací, 

Jejich využívání a jejich ukončení. 

 

Spuštění aplikace přes tlačítko Start 

Práce v jednoduchém matematickém editoru 

Jednoduché matematické operace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Popsat stručně základní díly a části počítače 

vyhledat potřebné informace  

na Internetu 

 

rozeznat jednoznačně zda se jedná o vstupní či 

výstupní zařízení počítače 

 

 

I.Základní pojmy a princip práce počítače 

Části a díly počítače: 

-skříň,monitor,klávesnice a myš 

-tlačítka a svítící diody na skříni počítače 

Mechaniky na skříni počítače 

Vnější vstupní a výstupní zařízení 

-klávesnice 

-myš 

7. 
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popsat obrazovku počítače OS Windows a chápat ji 

jako výrazný prostředek pro práci 

s počítačem/jakousi formu pracovního stolu/ 

 

 

 

popsat zevrubně okno OS Windows a vysvětlit 

funkci a význam některých prvků okna programu 

 

 

 

 

pochopit jakou výhodu při práci s počítačem přináší 

změna velikosti a polohy okna 

chápat význam dialogového okna jako silného 

prostředku pro komunikaci s počítačem 

 

znát a v praxi používat různá nastavení Vlastností 

písma 

 

 

 

popsat a prakticky umět dva způsoby ukončení 

textového editoru MS Word 

 

 

 

orientovat se v okně textového pole editoru 

-skener 

-tiskárna 

-digitální fotoaparát 

II.Operační systém Microsoft Windows 

-plocha,tapeta 

-hlavní panel 

-tlačítko Start 

-panel nástrojů 

-systémová lišta 

-ikony 

 

Okno programu 

-titulkový pruh 

-tlačítka 

-pruh menu /nabídek/ 

-panel nástrojů 

-stavový řádek 

-posuvníky 

 

Změna velikosti a polohy okna,dialogová okna 

-maximalizace a minimalizace okna,obnovení 

okna 

-změna polohy okna 

-plynulá změna velikosti okna 

-dialogová okna 

 

IV.Práce s textem 

-sada písem 

-řez písma 

-velikost písma 

-další vlastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
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najít a používat základní nástroje v okně  

 

pracovat se dvěma dokumenty a přecházet z okna 

jednoho dokumentu do okna druhého dokumentu 

 

znát způsob otevření vytvořeného souboru pomoci 

panelu nástrojů nebo klávesové zkratky 

 

znát výhodu možnosti odvolání poslední 

operace,kterou na počítači zadal pomocí klávesové 

zkratky Ctrl+Z 

 

volit a využít před tiskem dokumentu nástroj Náhled 

získat pomocí tohoto nástroje představu,jak budou 

jednotlivé stránky dokumentu vypadat 

 

znát a používat i složitější nástroje programu 

Malování při kreslení náročnějších obrázků 

 

vyslechnout informace vyučujícího o možných 

negativních vlivech na zdraví člověka při práci 

s výpočetní technikou 

 

chápat,že vedle vlivu na tělesné zdraví může  

výpočetní technika ovlivnit i psychiku člověka 

 

uvědomit si i možná sociální rizika,která přináší 

například závislost na hraní některých počítačových 

her 

 

využívat výukové aplikace k opakování a ověřování 

znalostí učiva u různých vyučovacích oborů 

Ukončení textového editoru 

-uzávěr /x/ 

-Soubor – Konec 

Alt + F4 

 

Okno textového editoru MS Word/popis okna 

programu MS Word/ 

 

 

Přepínání mezi okny dvou dokumentů 

 

 

Otevření souboru /postup při otvírání souboru/ 

 

 

Odvolání poslední operace /operací/ 

-klávesová zkratka Ctrl+Z 

 

 

Náhled – ukázka celé strany dokumentu 

 

VI.Malování 

Kreslení jednoduchého obrázku v programu 

Malování 

 

 

VII.Práce s počítačem a naše zdraví 

Vliv práce s počítačem na tělesné zdraví 

 

 

Psychologická a sociální rizika práce 

s počítačem 
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VIII.Výukové programy 

Spuštění výukových aplikací, 

Jejich využívání a jejich ukončení. 

Popsat funkci procesoru,operační paměti a disku a 

zajímat se o to,jak jejich velikost/rychlost/ovlivňuje 

zpracování dat v počítači 

 

Znát význam pojmů soubory,programy a složky 

Chápat význam složek jako prostředku pro 

uspořádání dat v počítači 

 

Popsat,kde se data v zapnutém počítači tvoří a kde se 

ukládají po vypnutí počítače 

 

Chápat zřetelně rozdíl mezi pojmy hardware a 

software 

 

Vnímat operační systém jako zásadně nejdůležitější 

program v počítači 

 

Popsat stručně základní díly a části počítače 

 

 

Zajímat se o  díly,které jsou uloženy ve skříni 

počítače,znát jejich základní funkci 

 

dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou 

 

 

 

 

 

I.Základní  pojmy a princip práce počítače 

Procesor,paměť a disk/seznámení 

s názvy,funkcemi a umístěním/ 

 

Soubory,programy a dat 

 

Složky /prostředek k udržení pořádku 

v počítači/ 

 

Princip práce počítače 

 

Hardware a software 

 

Operační systém /Windows 2000,Windows 

XP/ 

 

Části a díly počítače 

-skříň,monitor,klávesnice a myš 

-tlačítka a svítící diody na skříni počítače 

-mechaniky na skříni počítače 

 

Díly ve skříni počítače 

-procesor 

-operační paměť 

-pevný disk 

-grafická karta 

-zvuková karta 

-síťová karta 

-modem 

8. 
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Rozeznat jednoznačně zda se jedná o vstupní či 

výstupní zařízení počítače 

 

 

 

 

Chápat klávesnici jako základní prostředek 

k ovládání počítače,popsat její části a znát její funkci 

 

 

 

 

 

Chápat myš jako základní prostředek k ovládání 

počítače,popsat její části a znát její funkce /funkce 

tlačítek apod./ 

 

Popsat obrazovku počítače OS Windows a chápat ji 

jako výrazný prostředek pro práci s počítačem 

/jakousi formu pracovního stolu/ 

 

 

 

 

Popsat podrobně okno OS Windows a vysvětlit 

funkci a význam prvků okna programu 

 

 

 

 

-konektory na zadní straně počítače 

 

Vnější vstupní a výstupní zařízení –klávesnice 

-myš 

-skener 

-tiskárna 

-digitální fotoaparát 

 

II.Operační systém Microsoft Windows 

Klávesnice 

-zápis znaků 

-mazání znaků 

-pohyb po textu 

-klávesové zkratky 

-důležité klávesy 

 

Myš 

-podoby kurzoru 

-základní pracovní úkony s myší /pojmy 

ukázat,klepnout,poklepat,přetáhnout/ 

 

Obrazovka počítače se systémem Windows 

-plocha,tapeta 

-hlavní panel 

-tlačítko Start 

Panel nástrojů 

-systémová lišta 

-ikony 

 

Okno programu 

-titulkový pruh 

-tlačítka 

8. 
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Znát a volit nejméně dva postupy při spuštění  

určitého programu 

 

Používat výjimečně při práci dva i více programů 

současně a znát způsob přepínání mezi okny 

programů 

 

Oceňovat jakou výhodu při práci s počítačem přináší 

změna velikosti a polohy okna 

Chápat význam dialogového okna jako silného 

prostředku pro komunikaci s počítačem 

 

Aplikovat při práci Schránku OS Windows jako 

důležitého nástroje k usnadnění celé řady úkonů y 

operací při kopírování souborů 

 

Zkoumat prostřednictvím programu Průzkumník 

strukturu disků a složek v počítači 

 

Provádět a používat různé způsoby řazení a 

zobrazení objektů ve složkách 

Třídit a řadit soubory do vytvořených složek podle 

naplánovaného schématu 

 

Znát a chápat způsoby při vytváření,přejmenovávání 

a mazání složek 

Používat při této práci další funkční klávesy na 

klávesnici počítače 

 

Navrhnout více způsobů,které umožňují kopírovat a 

přesouvat více objektů současně 

Znát aspoň jeden způsob pro označení více objektů 

-pruh menu /nabídek/ 

-panel nástrojů 

-stavový řádek 

-posuvníky 

 

Spuštění progtŕamu,tlačítko Start 

 

 

 

Přepínání mezi spuštěnými programy 

-aktivní a neaktivní okno 

-minimalizace všech oken 

 

 

Změna velikosti a polohy okna,dialogová okna 

-maximalizace a minimalizace okna,obnovení 

okna 

-změna polohy okna 

-plynulá změna velikosti okna 

-dialogová okna 

 

 

Schránka 

-kopírování /Ctrl+C/ 

-vyjmutí /Ctrl + X/ 

Vložení /Ctrl+V/ 

Ikony pro práci se schránkou 

 

 

Prozkoumávání struktury složek 

-otevření složky,vstoupení do složky 

-vystoupení ze složky 
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Znát jakým způsobem se nastavuje /přepíná/ 

anglická a česká klávesnice 

 

Vnímat a chápat základní funkce a význam Internetu 

 

Používat základní nástroje na panelu nástrojů 

k rychlému a cílenému „brouzdání“ po Internetu 

 

 

Chápat prohlížeč WWW stránek jako základní 

program pro čtení dokumentů ve formátu HTML 

 

Vnímat program MS Internet Explorer jako jeden 

z možných prohlížečů Internetu 

 

Znát a aplikovat všechny funkce panelu nástrojů 

programu MS Internet Explorer pro vlastní práci s 

Internetem 

 

Vytvářet své vlastní „Oblíbené stránky“ a používat 

nástroj „Historie“ z panelu nástrojů internetového 

prohlížeče MS IE 

 

Oceňovat internetový prohlížeč MS IE jako silný 

nástroj k získávání cenných informací z Internetu 

 

Přijímat informace z některého známého 

internetového portálu 

/např.  www.seznam.cz, 

www.centrum.cz, 

www.atlas.cz apod. 

 

 

Způsoby zobrazení a řazení objektů ve složce 

-zobrazení objektů 

-řazení objektů 

-řazení objektů v zobrazení „Podrobnosti“ 

 

Vytváření,přejmenování a mazání objektů 

-vytvoření složky 

-vytvoření dokumentu určitého typu 

-přejmenování objektu 

-odstranění objektu 

 

Kopírování a přesun objektů,označení více 

objektů 

-kopírování metodou „táhni a pusť“ 

-kopírování pomocí schránky 

-označení více objektů 

 

 

Nastavení aktivní klávesnice 

-přepínání aktivní klávesnice pomocí 

klávesové zkratky „levý Alt+ Shift 

 

III.Využití služeb Internetu 

Internet-základní pojmy a principy 

/vznik,popis a význam internetu/ 

 

Obecné principy procházení WWW stránek 

-„brouzdání“ na webu pomocí hypertextových 

odkazů 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrum.cz/
http://www.atlas.cz/
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získat a na portálu rychle vyhledat potřebná data 

/informace/buď zadáním „klíčového slova“ nebo 

použít katalogu,tyto informace třídit a dále 

zpracovávat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyslechnout některé stručné informace od 

vyučujícího ohledně nastavení IE 

provádět nastavení domovské internetové stránky 

přes nástroj Nástroje-Možnosti sítě Internet 

 

 

 

Chápat význam a praktické využití poštovního 

klienta-programu Outlook/Express/ 

Prohlížeč WWW stránek 

Internetu/program,který umí prohlížet 

internetové stránky/ 

 

 

 

Používáme MS Internet Explorer 

-spuštění programu Internet Explorer 

-okno programu Internet Explorer 

 

 

Panel nástrojů MS Internet 

Explorer/prostředek k základním 

operacím,umožňující plynulé procházení 

internetových stránek/ 

 

Oblíbené stránky,Historie 

-přidání odkazu do oblíbených položek 

-historie procházení webu 

 

Hledání informací v Internetu 

-princip hledání správné adresy internetové 

stránky 

 

Využití služeb portálu-katalogu adres 

-vyhledávání informací pomocí katalogu 

-vyhledávání informací pomocí fulltextu 

 

Práce s portálem 

-zadání hledání 

 

Nastavení Internetu Explorer /práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMGES 

Evropa a svět nás 

zajímá 

/8.r./ 
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s nabídkou Nástroje-Možnosti sítě Internet… 

-nastavení domovské stránky 

 

Elektronická pošta-program MS 

Outlook/Express/ 

-schránka elektronické pošty 

-spuštění programu MS Outlook Express 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popsat funkci procesoru,operační paměti a disku a 

zajímat se o to,jak jejich velikost /rychlost/ovlivňuje 

zpracování dat v počítači 

 

 

 

Popsat,kde se data v zapnutém potírači tvoří a kde se 

ukládají po vypnutí počítače. 

 

Chápat zřetelně rozdíl mezi pojmy hardware a 

software 

 

Vnímat operační systém jako zásadně nejdůležitější 

program v počítači 

 

Popsat stručně základní díly a části počítače 

I.Základní pojmy a princip práce počítače 

Procesor,paměť a disk/seznámení 

s názvy,funkcemi a umístěním/ 

 

Soubory,programy a data 

Složky/prostředek k udržení pořádku 

v počítači/ 

 

Princip práce počítače. 

 

 

Hardware a software 

 

 

Operační systém /Windows 2000,Windows 

XP/ 

 9. 
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Znát význam pojmů soubory,programy a složky 

Chápat význam složek jako prostředku pro 

uspořádání dat v počítači 

 

Zajímat se o díly,které jsou uloženy ve skříni 

počítače,znát jejich základní funkci 

 

 

 

 

 

Rozeznat jednoznačně zda se jedná o vstupní či 

výstupní zařízení počítače 

 

 

 

 

 

Zajímat se i o ostatní druhy počítačů 

 

 

Přijímat základní poznatky o počítačové síti a chápat 

význam počítačové sítě 

 

 

 

osvojit si základy elektronické komunikace 

 

 

 

znát alespoň jeden postup při zhotovení jednoduché 

tabulky v textovém editoru MS Word 

 

 

Části a díly počítače 

-skříň,monitor,j´klávesnice a myš 

-tlačítka a svítící diody na skříni počítače 

-mechaniky na skříni počítače 

 

 

 

Díly ve skříni počítače 

-procesor 

-operační paměť 

-pevný disk 

-grafická karta 

-zvuková karta 

-síťová karta 

-modem 

-konektory na zadní straně počítače 

 

Vnější vstupní a výstupní zařízení 

-klávesnice 

-myš 

-skener 

-tiskárna 

-digitální fotoaparát 

 

Druhy počítačů 

 

 

 

 

Počítačová síť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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provádět nastavení všech parametrů tabulky pomocí 

panelu nástrojů Tabulky a ohraničení a dále pomocí 

hlavní nabídky Tabulka-Vlastnosti tabulky 

 

spustit program Microsoft Exel a popsat okno 

programu 

 

používat nejzákladnější operace s buňkami 

grafického editoru 

 

aplikovat další znalosti při úpravě buňky 

/zarovnávání obsahu v buňce,nastavení řezu 

písma,typu a velikosti písma/ 

 

 

 

základní způsoby elektronické komunikace    

( e-mail, voiptelefonie, sms ) ; 

obsluha programů 

 

tvorba jednoduché tabulky v textovém editoru 

Word 

 

Popis programu Microsoft Excel 

Spuštění programu,popis okna programu 

Microsoft Excel 

 

Základní operace s buňkami 

 

Grafická úprava buňky. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a jejich významu pro 

člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí  

a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi,  

k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového systému a zdravého životního stylu. Osvojují si a upevňují vhodné chování a jednání 

mezi lidmi, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a tolerovat je, navzájem si pomáhat a spolupracovat. 
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Vzdělávací obor oblasti Člověk a jeho svět je členěn do tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme 

Lidé kolem nás 

Lidé a čas 

Rozmanitost přírody 

Člověk a jeho zdraví 

 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí poznávat své nebližší okolí,  

orientovat se v něm a cítit se v něm bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště  

a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi. 

 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základům společenského chování  

a jednání. Uvědomují si, že lidé se od sebe navzájem liší a učí se tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Při praktických činnostech se žáci učí 

spolupracovat. Seznamují se se základními právy dítěte. Učí se chování v krizových situacích, jak těmto situacím předcházet a jak na ně 

reagovat. 

 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho. Poznávají, jak se život a věci v toku času vyvíjejí a mění. 

Rozlišují přítomnost, minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobu života v nejbližším okolí, návštěva významných 

historických památek v místě bydliště. 

 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se při praktických činnostech 

sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, 

že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí. 

 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe, seznamují se 

se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat správné hygienické návyky  

a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá  

a co ho poškozuje, jak se dá předcházet škodlivým vlivům. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. 
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Z těchto  tematických okruhů jsou  ve  ŠVP vytvořeny obsahy  vyučovacích  předmětů  

na 1. stupni : 
Prvouka  ( vyučovací předmět v 1., 2. a 3. ročníku )  

Vlastivěda  ( vyučovací předmět ve 4. a 5. ročníku )  

Přírodověda  ( vyučovací předmět ve 4. a 5. ročníku). 

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve třídách 

 

 

 

 

5.4.1  Prvouka 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Vyučovací předmět Prvouka objasňuje žákům základní poznatky o životě společnosti  a o přírodě v jejich okolí. Seznamuje žáky se 

změnami v přírodě v průběhu celého roku  a  vztahem přírody k různým činnostem lidí. V průběhu vyučování se využívají místní tradice  

a specifika. Výuka probíhá i v praktické podobě – vycházky, pozorování, exkurze. Prvouka je vyučována v 1.- 3. ročníku 1. stupně, v 1.-2.r.2 

hodiny týdně,ve 3.r. 2h.+ l DČD. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

-    vede žáky k vyhledávání a třídění informací 

-    vede žáky k používání encyklopedií 

-    zohledňuje rozdíly ve znalostech  a pracovním tempu jednotlivých žáků 

-    vede žáky k využívání výpočetní techniky 

Žák: 

- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků 

- hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
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- využívá prostředků výpočetní techniky 

 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností 

žák: 

- vnímá problémové situace 

- učí se rozpoznávat problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k výstižné a věcně správné komunikaci 

žák: 

- využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- uplatňuje individuální přístup k žákům 

- vede žáky k tomu,aby respektovali domluvená pravidla 

žák: 

- účinně spolupracuje ve skupině 

-  

 

Kompetence občanské  

Učitel: 

- motivuje žáky k získávání zájmu o přírodu 

- respektuje věkové,intelektové,sociální a etnické zvláštnosti žáka 

žák: 

- vnímá naše tradice,kulturní i historické dědictví 
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- poznává propojení mezi člověkem a přírodou 

Kompetence pracovní  

Učitel: 

- vede žáky k využívání znalostí z běžné praxe 

žák: 

- je schopen pracovní výdrže a koncentraci na práci 

- má konkrétní představu o pracovních  činnostech běžných profesí 

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve třídách, areál a okolí školy. 

 

Oblast:                        Člověk a jeho svět 
Předmět:                                           

Prvouka 
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

zvládnout orientaci v okolí svého 

bydliště a v okolí školy 

 

Místo, kde žijeme 

naše třída, vybavení třídy 

školní potřeby-hračky 

naše třída – paní učitelka, spolužáci 

život ve škole - vztahy ve třídě 

naše škola – orientace v budově školy  

orientační body v okolí školy 

orientace v okolí bydliště 

význačná místa ve městě 

1.  

popsat a zvládat cestu  

do školy 

Zásady dopravní bezpečnosti 

Chůze po chodníku 

Přechod pro chodce 

semafor 

1.  

znát role rodinných příslušníků a vztahy Lidé kolem nás  1.  
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mezi nimi, rozlišovat blízké příbuzenské 

vztahy 

Rodina – členové rodiny 

Role v rámci činnosti rodiny 

vztahy mezi členy rodiny 

chování k rodičům, sourozencům –  

mezilidské vztahy 

 

mít osvojené základy společenského 

chování 

základní pravidla společenského chování; 

prosba, omluva, poděkování, 

oslovování dospělých 

 

1.  

projevovat toleranci  

k odlišnostem spolužáků,  

jejich přednostem  

i nedostatkům 

osvojování vhodného chování k ostatním 

spolužákům;  

vztahy se spolužáky –být tolerantní ke 

spolužákům 

1.  

zvládnout jednoduchou orientaci v čase 

 

Lidé a čas 

Poznat začátek a konec vyučování 

 

1.  

znát rozvržení svých denních činností 

Rozlišit jednotlivé části dne 

Dopolední činnosti ve škole 

Režim dne 

Rozvrh hodin 

1.  

rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

Chápat pojmy dnes, včera zítra 

Dny v týdnu 
1.  

popsat a porovnat viditelné proměny v 

přírodě  

v jednotlivých ročních obdobích 

Rozmanitosti přírody  
příznaky jednotlivých ročních období 

změny počasí – oblékání 

činnosti dětí v různých ročních obdobích 

bezpečnost při sportování a hrách 

sezonní práce  na zahradě a na poli 

1.  

poznat nejběžnější druhy domácích a 

volně žijících zvířat 

domácí zvířata a jejich mláďata 

péče o zvířata 

bezpečné chování ke zvířatům 

1.  
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volně žijící zvířata a ptáci 

hmyz – včela, čmelák, motýl, mravenec 

 

pojmenovat základní druhy ovoce a 

zeleniny a poznat rozdíly mezi dřevinami  

a bylinami 

základní druhy ovoce a zeleniny 

 
1.  

uplatňovat hygienické návyky  

a zvládat sebeobsluhu 

Člověk a jeho zdraví 

základní hygienické návyky; sebeobsluha; 

ochrana zdraví a života; otužování 

 

1  

dodržovat zásady bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných 

pravidla chování ve školním řádu; 

opatrnost a bezpečnost  

při hrách a ve volném čase; zdravý životní 

styl  

 

1.  

uplatňovat základní pravidla silničního 

provozu pro chodce 
základy dopravní výchovy 1.  

    

mít osvojené základy společenského 

chování 

základní pravidla společenského chování; 

prosba, omluva, poděkování 

stolování; vhodné  

a nevhodné chování při jídle 

1.  

    

Oblast:                        Člověk a jeho svět 
Předmět:                                           

Prvouka 
Období:                                                      PT 

zvládnout orientaci v okolí svého 

bydliště a v okolí školy 

Místo, kde žijeme 

naše třída, vybavení třídy 

školní potřeby-hračky 

naše třída – paní učitelka, spolužáci 

život ve škole - vztahy ve třídě 

naše škola – orientace v budově školy  

orientační body v okolí školy 

2.  
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orientace v okolí bydliště 

význačná místa ve městě 

 

popsat a zvládat cestu  

do školy 

Orientace v okolí bydliště a v okolí školy 

Zásady dopravní bezpečnosti 

Chodník, silnice 

2.  

znát nejvýznamnější místa v okolí 
Památky města 

Tradice a zvyky 
2.  

znát role rodinných příslušníků a vztahy 

mezi nimi, rozlišovat blízké příbuzenské 

vztahy 

Lidé kolem nás  
Rodina – členové rodiny 

Role v rámci činnosti rodiny 

vztahy mezi členy rodiny 

chování k rodičům, sourozencům –  

mezilidské vztahy 

práva a povinnosti v rodině 

 

2.  

mít osvojené základy společenského 

chování 

základní pravidla společenského chování; 

stolování; vhodné  

a nevhodné chování při jídle 

2.  

pojmenovat nejběžnější povolání a 

pracovní činnosti 

v obchodě; na poště;  

na poli; v sadu 
2.  

vědět, jak se chovat  

při setkání s neznámými lidmi 
chování k neznámým lidem 2.  

projevovat toleranci  

k odlišnostem spolužáků,  

jejich přednostem  

i nedostatkům 

osvojování vhodného chování k ostatním 

spolužákům;  

vztahy se spolužáky –být tolerantní ke 

spolužákům 

2.  

zvládnout jednoduchou orientaci v čase 

 

 

Lidé a čas 

Poznat začátek a konec vyučování 

den a jeho rozvržení;  

týden, názvy dnů; roční období 

 

2.  
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znát rozvržení svých denních činností režim dne; využití volného času  2.   

rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

pojmy včera, dnes, zítra; současnost a 

minulost v našem životě 
2.  

poznávat různé lidské činnosti 

 

zaměstnání rodičů 

pracovní činnosti lidí: tělesná a duševní 

práce; různá povolání 

2.  

popsat a porovnat viditelné proměny v 

přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Rozmanitosti přírody  
příznaky jednotlivých ročních období 

změny počasí – oblékání 

činnosti dětí v různých ročních obdobích 

bezpečnost při sportování a hrách 

sezonní práce  na zahradě a na poli 

2.  

poznat nejběžnější druhy domácích a 

volně žijících zvířat 

domácí zvířata a jejich mláďata 

volně žijící zvířata a ptáci 

hmyz – včela, čmelák, motýl, mravenec, 

2.  

pojmenovat základní druhy ovoce a 

zeleniny a poznat rozdíly mezi dřevinami  

a bylinami 

základní druhy ovoce a zeleniny 

stromy v lese – smrk, borovice; 

jarní a letní květy na poli, louce  

a zahradě 

2.  

uplatňovat základní zásady chování v 

přírodě 

zásady chování v přírodě; ochrana 

přírody; péče o přírodu 
2.  

provádět jednoduché pokusy  

se známými látkami 

 

jednoduché pokusy s vodou, půdou 2.  

uplatňovat hygienické návyky  

a zvládat sebeobsluhu 

Člověk a jeho zdraví 

základní hygienické návyky; sebeobsluha; 

ochrana zdraví a života; otužování 

 

zásady správné výživy 

 

2.  

dodržovat zásady bezpečného chování pravidla chování ve školním řádu; 2.  
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tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných 

opatrnost a bezpečnost  

při hrách a ve volném čase; zdravý životní 

styl  

 

uplatňovat základní pravidla silničního 

provozu pro chodce 
základy dopravní výchovy 2.  

 

základní pravidla silničního provozu 

určená pro chodce 
2.  

chování při dopravní nehodě 2.  

pojmenovat hlavní části lidského těla 
lidské tělo – hlavní části 

 
2.  

dokázat sdělit své zdravotní potíže a 

pocity 

chování v době nemoci; 

chování u lékaře;  

sdělení potíží a pocitů 

2.  

Oblast:                        Člověk a jeho svět 
Předmět:                                           

Prvouka 
Období:                                                      PT 

zvládnout orientaci v okolí svého 

bydliště a v okolí školy 

Místo, kde žijeme 

naše třída, vybavení třídy 

život ve škole - vztahy ve třídě 

naše škola – orientace v budově školy  

název naší školy, adresa 

orientační body v okolí školy 

orientace v okolí bydliště 

význačná místa ve městě 

3. 

OSV – SR  

Poznávací schopnosti  

1.r. 

OSV – SR  

Mezilidské vztahy  . 

popsat a zvládat cestu  

do školy 

Orientace v okolí bydliště a v okolí školy 

Základní pravidla silničního provozu –

chodec, cyklista – základní dopravní 

značky 

Chování při dopravní nehodě 

Čísla první pomoci, policie ČR, PO 

 

3. 

EVV  

Vztah člověka k 

prostředí 

znát nejvýznamnější místa  význačná místa; 3.  
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v okolí 

 

regionální zvláštnosti;  

kulturní a historické zajímavosti 

znát role rodinných příslušníků a vztahy 

mezi nimi, rozlišovat blízké příbuzenské 

vztahy 

Lidé kolem nás  
Rodina – členové rodiny 

Role v rámci činnosti rodiny 

vztahy mezi členy rodiny 

chování k rodičům, sourozencům –  

mezilidské vztahy 

práva a povinnosti v rodině 

příbuzenské vztahy 

rodina a příbuzní;  

vzájemná pomoc v rodině 

 

3. 

MKV  

Lidské vztahy  

 

mít osvojené základy společenského 

chování 

základní pravidla společenského chování  

 
3.  

projevovat toleranci  

k odlišnostem spolužáků,  

jejich přednostem  

i nedostatkům 

osvojování vhodného chování k ostatním 

spolužákům;  

vztahy se spolužáky 

3.  

pojmenovat nejběžnější povolání a 

pracovní činnosti 

v obchodě; na poště;  

na poli; v sadu 

různé druhy zaměstnání; 

stavba domu; hasiči; v pekárně 

 

3.  

vědět, jak se chovat  

při setkání s neznámými lidmi 
chování k neznámým lidem 3.  

zvládnout jednoduchou orientaci v čase 

 

Lidé a čas 

Poznat začátek a konec vyučování 

Určování času a měření času 

den a jeho rozvržení;  

týden, názvy dnů; roční období 

 

3.  
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měsíce v roce; roční období  

a jejich měsíce; části dne; hodiny 

 

časové jednotky – hodina, den, týden, 

měsíc, rok, kalendář 

 

poznat, kolik je hodin poznávání hodin; dělení hodiny 3.  

znát rozvržení svých denních činností režim dne; využití volného času  3.  
OSV – OR  

Psychohygiena 

rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

pojmy včera, dnes, zítra; současnost a 

minulost v našem životě 

tradice a zvyky 

3.  

poznávat různé lidské činnosti 

 

zaměstnání rodičů 3. 

 pracovní činnosti lidí: tělesná a duševní 

práce; různá povolání 
3. 

popsat a porovnat viditelné proměny v 

přírodě  

v jednotlivých ročních obdobích 

Rozmanitosti přírody  

příznaky jednotlivých ročních období 

změny počasí – oblékání 

činnosti dětí v různých ročních obdobích 

bezpečnost při sportování a hrách 

sezonní práce  na zahradě a na poli 

3.   

poznat nejběžnější druhy domácích a 

volně žijících zvířat 

domácí zvířata a jejich mláďata 

 

hmyz – včela, čmelák, motýl, mravenec, 

chroust, saranče 

volně žijící zvířata a ptáci 

 

3.  

pojmenovat základní druhy ovoce a 

zeleniny a poznat rozdíly mezi dřevinami  

a bylinami 

základní druhy ovoce a zeleniny 

 

stromy v lese – smrk, borovice; 

3.  
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jarní a letní květy na poli, louce  

a zahradě 

 

rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

 

uplatňovat základní zásady chování v 

přírodě 

zásady chování v přírodě; ochrana 

přírody; péče o přírodu 
3. 

EVV 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

provádět jednoduché pokusy  

se známými látkami 

 

jednoduché pokusy s vodou, půdou 3.  

uplatňovat hygienické návyky  

a zvládat sebeobsluhu 

Člověk a jeho zdraví 
základní hygienické návyky; sebeobsluha; 

ochrana zdraví  

a života; otužování 

význam aktivního pohybu 

 

zásady správné výživy 

denní režim 

zdravá strava a pitný režim 

3.  

dodržovat zásady bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných 

pravidla chování ve školním řádu; 

opatrnost a bezpečnost  

při hrách a ve volném čase; zdravý životní 

styl  

 

3.  

uplatňovat základní pravidla silničního 

provozu pro chodce 

základy dopravní výchovy 

základní pravidla silničního provozu 

určená pro chodce 

chování při dopravní nehodě 

3.  

pojmenovat hlavní části lidského těla 
lidské tělo – hlavní části 

smyslové ústrojí zrak a sluch; prvky 
3. 

OSV – OR  

Sebepoznání a 
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sexuální výchovy; 

osobní bezpečí 

 

sebepojetí  

 2.r. a  3.r. 

dokázat sdělit své zdravotní potíže a 

pocity 

chování v době nemoci; 

chování u lékaře;  

sdělení potíží a pocitů 

3.  

zvládnout ošetření drobných poranění 

první pomoc při drobném poranění; 

bodnutí hmyzem; 

pomoc při ošetřování člena rodiny 

v případě nemoci 

3.  

    

 

 

 

 

5.4.2  Vlastivěda 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Znalosti z vlastivědy pomáhají žákům vytvářet citový vztah  k vlasti, k místu, kde  se narodili a kde žijí. Vedou je k žádoucím vztahům 

k sobě samému, spolužákům i dospělým. Informují žáky, jak chránit životní prostředí. 

 Vlastivěda je vyučována ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. V souladu s učivem jsou zařazovány vycházky, návštěvy výstav, důležitých 

institucí, památných budov a míst v okolí. 

Znalosti jsou pak upevňovány při praktickém poznávání během školních výletů. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k vyhledávání a třídění informací 

- vede žáky k užívání správných pojmů 

- vede žáky k využívání výpočetní techniky 

žák: 

- vyhledává a třídí informace a propojuje je do širších významových celků 
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- pracuje s učebnicemi,učebními texty a učebními pomůckami 

- dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 

- využívá prostředků výpočetní techniky 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- vede žáky  k plánování postupů  

žák: 

- vnímá problémové situace,učí se rozpoznávat problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení 

- vyhledává informace směřující k řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- zadává úkoly,při kterých mohou žáci spolupracovat 

- vede žáky k výstižné a věcně správné komunikaci 

žák: 

- rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na ně reaguje 

- využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

            -    vede žáky k tomu,aby dokázali požádat o pomoc 

- vede žáky k tomu,aby respektovali domluvená pravidla 

žák:  

- účinně spolupracuje ve skupině 

- respektuje druhé osoby a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- motivuje žáky k získávání zájmu o kulturní dědictví národa 

- respektuje věkové,intelektové,sociální a etnické zvláštnosti žáka 

žák: 
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- vnímá naše tradice,kulturní i historické dědictví 

- zvládá běžnou komunikaci s úřady 

- zajímá se o dění v místě bydliště 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- vede žáky k využívání znalosti z běžné praxe 

žák: 

            -    má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí 

 

 

 

Zařazená průřezová témata 

 

Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola     5.r. 

Občan, občanská společnost a stát   4.,5. r. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Objevujeme Evropu a svět    5. r. 

Jsme Evropané     5.r.     5. r. 

 

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy       4.,5. r. 

Etnický původ                                     5.r. 

Multikulturalita                                   5.r. 

 

 

Environmentální výchova 

Ekosystémy             4. r. 

 

Vztah člověka k prostředí          3. r. 
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Lidské aktivity a problémy životního prostředí   2. r., 3. r., 5. r. 

Základní podmínky života      4. r. 

Ekosystémy         4. r. 

Vztah člověka k prostředí      5. r. 

 

Výchova demokratického občana 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 5. r. 

Občanská společnost s škola      5. r. 

Občan, občanská společnost a stát     5. r. 

Formy participace občanů v politickém životě    5. r. 

 

 

Oblast:                        Člověk a jeho svět 
Předmět:                                           

Vlastivěda 
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

popsat polohu svého bydliště na mapě, 

začlenit svou obec  

( město ) do příslušného kraje 

Místo, kde žijeme 

Orientace ve třídě-plánek třídy 

Orientace v budově školy 

 

orientace v obci-plánek okolí školy 

4. 

 

orientace podle plánu  města 

mapa místní krajiny 
4. 

orientovat se na mapě České republiky, 

určit světové strany 

orientace na mapě; čtení mapy; 

 mapové značky;  

hlavní světové strany 

4. 
  

vedlejší světové strany  4. 
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znát region, ve kterém bydlí, jeho 

pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 

charakteristika krajiny;  

vodní toky v okolí –řeka Morava 

chování při povodních; 

doprava v obci a okolí; 

vliv krajiny na život lidí; 

významné orientační body; 

památné objekty a zajímavosti v okolí – 

památky města Kroměříž 

4.  

sdělit a popsat poznatky  

a zážitky z vlastních cest 

popisování a sdělení vlastních zážitků a 

zkušeností z cestování 
4.   

    

dodržovat pravidla pro soužití ve škole,  

v rodině, v obci  ( městě ) 

Lidé kolem nás  
mezilidské vztahy; 

žádoucí vztahy v rodině; 

pravidla společenského chování 

4. MKV – Lidské vztahy 

důležité instituce v obci; 

pravidla pro jednání s úřady; 

zájmové organizace 

4.  

rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání 

a chování vrstevníků a dospělých 

protiprávní jednání a nevhodné chování  

( krádež, šikana, zneužívání, týrání ) a 

jeho postih; 

chování v rizikovém prostředí  

a v krizových situacích; 

odborná pomoc 

4. 

VDO  

Občan, občanská 

společnost a stát  

 

znát základní práva dítěte, práva a 

povinnosti žáka školy 

základní práva dítěte; 

práva a povinnosti žáků školy; 

školní řád 

4.   

reagovat vhodným způsobem na pokyny 

dospělých  

při mimořádných událostech 

nácvik žádoucího jednání při požáru, při 

vyhlášení poplachu, při dopravní 

nehodě, při úrazu 

4.   
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Oblast:                        Člověk a jeho svět 

 

Předmět:                                           

Vlastivěda 
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

popsat polohu svého bydliště na mapě, 

začlenit svou obec  

( město ) do příslušného kraje 

Místo, kde žijeme 

Orientace ve třídě-plánek třídy 

Orientace v budově školy 

orientace v obci; orientace podle plánu 

obce ( města ) 

5.   

 

orientace podle mapy obce  

( města) 

Význační místa, části města 

Významné orientační body 

  

 

 

orientovat se na mapě České republiky, 

určit světové strany 

orientace na mapě; čtení mapy; 

 mapové značky;  

hlavní světové strany 

vedlejší světové strany  

 

  

mít základní znalosti o České republice a 

její zeměpisné poloze v Evropě 

nejdůležitější pohoří, nížiny, řeky; 

města v České republice; 

hlavní město Praha; 

hranice státu a sousední státy 

5. 

VMEGS  

Objevujeme Evropu a 

svět 

Jsme Evropané 

Znát region, ve kterém bydlí, jeho 

pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti 

Tradice, zvyky 

Kulturní a historické zajímavosti 
5.  

znát významné události  

a pověsti, které se vztahují  

k regionu a kraji 

minulost kraje; 

regionální události a pověsti; 

tradiční lidové svátky 

5.  

sdělit a popsat poznatky  

a zážitky z vlastních cest 

popisování a sdělení vlastních zážitků a 

zkušeností z cestování 
5.  

poznat státní symboly 
naše vlast; 

státní symboly 
5.   



 117 

dodržovat pravidla pro soužití ve škole,  

v rodině, v obci  ( městě) 

Lidé kolem nás  
mezilidské vztahy; 

žádoucí vztahy v rodině; 

pravidla společenského chování 

5.  

 

důležité instituce v obci; 

pravidla pro jednání s úřady; 

zájmové organizace 

  

rozpoznat ve svém okolí nevhodné jednání 

a chování vrstevníků a dospělých 

protiprávní jednání a nevhodné chování  

( krádež, šikana, zneužívání, týrání ) a 

jeho postih; 

chování v rizikovém prostředí  

a v krizových situacích; 

odborná pomoc 

5. 

VDO  

Občan, občanská 

společnost a stát  

 

znát základní práva dítěte, práva a 

povinnosti žáka školy 

základní práva dítěte; 

práva a povinnosti žáků školy; 

školní řád 

 5.  

reagovat vhodným způsobem  na pokyny 

dospělých  

při mimořádných událostech 

nácvik žádoucího jednání při požáru, při 

vyhlášení poplachu, při dopravní 

nehodě, při úrazu 

 5.  

rozeznat rozdíl mezi životem dnes a 

životem v dávných dobách 

způsob života v pravěku; 

příchod Čechů; 

počátky českého státu; 

život ve středověku 

5.  

Znát významné události a pověsti, které se 

vztahují k regionu a kraji 

Pověst o Ječmínkovi 

Tradice a zvyky 
5.  

vědět o nejvýznamnějších kulturních, 

historických  

a přírodních památkách  

v okolí svého bydliště 

významné a historické objekty v okolí; 

kulturní a přírodní památky v okolí 
5.  
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5.4.3  Přírodověda 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Žáci v předmětu získávají základní znalosti o živé a neživé přírodě a jejím vlivu  

na člověka. Seznamují se s poznatky o svém těle a jeho funkcích, osvojují si základy zdravého životního stylu a zodpovědnost za své zdraví. 

 Přírodověda je vyučována ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. V souladu s učivem jsou zařazovány přírodovědné vycházky do okolí.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k plánování úkolů a postupů 

- zařazuje metody,při kterých docházejí žáci k řešení a závěrům sami 

žák: 

- porovnává získané poznatky s vlastní zkušeností 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- vede žáky k ověřování výsledků 

žák: 

- vnímá problémové situace 

- při složitějších problémech požádá o radu a řídí se jí 

- vyhledá potřebné informace k řešení problému 

-  

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

žák: 

- komunikuje na jemu odpovídající úrovni 
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- vyjadřuje své názory na běžné jevy v přírodě a ve společnosti 

-  

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- zadává úkoly,při kterých mohou žáci spolupracovat 

žák: 

- spolupracuje ve skupině 

- učí se schopnosti sebekontroly   

 

 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- umožňuje žákům,aby na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost 

žák: 

- rozhoduje se podle dané situace 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- možností volby podněcuje vlastní aktivitu žáků 

žák: 

- je schopen práci dokončit 

 

Oblast:                        Člověk a jeho svět 
Předmět:                                           

Přírodověda 
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

poznat propojenost živé  

a neživé přírody, přizpůsobení organismů 

Rozmanitosti přírody 

člověk a příroda; 
4. 

EVV  

Základní podmínky 
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prostředí příroda živá a neživá života 

popsat střídání ročních období 

znaky ročních období; 

chování živočichů;  

péče o zvířata a ptáky; sezónní práce na 

zahradě a na poli 

péče o rostliny v různých ročních obdobích 

4. 
EVV  

Ekosystémy 

uvést zástupce živočišné  

a rostlinné říše vyskytující se  

v nejbližším okolí a popsat jejich základní 

životní podmínky 

rostliny a živočichové – životní podmínky, 

výživa, stavba těla  vybraných druhů-hmyz 

hmyz užitečný, škodlivý 

ochrana před hmyzem 

základní znaky- ptáci, ryby, savci 

chráněné druhy; 

význam v přírodě a pro člověka 

4.  

zvládat péči o pokojové rostliny a znát 

způsob péče o drobná domácí zvířata 

pokojové rostliny a péče o ně; 

péče o drobná domácí zvířata 
4.  

pojmenovat a popsat orgánové soustavy 
Člověk a jeho zdraví 

Části lidského těla 

Pojmenovat hlavní části lidského těla 

4.  

uplatňovat základní dovednosti a návyky 

související  

s preventivní ochranou zdraví  

a zdravého životního stylu 

denní režim, zdravá strava  

a pitný režim; 

význam aktivního pohybu; 

osobní a intimní hygiena; 

prevence před onemocněním 

4.  

uplatňovat základní pravidla silničního 

provozu pro cyklisty 

základní pravidla silničního provozu pro 

cyklisty 

 

4.   

poskytnout první pomoc  

při drobných úrazech  

a přivolat lékařskou pomoc 

 

 

drobné úrazy a poranění; předcházení 

úrazům; 

první pomoc;  

přivolání lékařské pomoci 

 

4.   
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Očekávané výstupy            Žák by měl: 
Učivo Ročník  

poznat propojenost živé  

a neživé přírody, přizpůsobení organismů 

prostředí 

Rozmanitosti přírody 

člověk a příroda; 

příroda živá a neživá 

5. 

EVV  

Základní podmínky 

života 

látky a jejich vlastnosti; 

látky pevné, kapalné a plynné 
5.  

popsat střídání ročních období 

znaky ročních období; 

chování živočichů;  

péče o zvířata a ptáky; sezónní práce na 

zahradě a na poli 

5. 
EVV  

Ekosystémy 

uvést zástupce živočišné  

a rostlinné říše vyskytující se  

v nejbližším okolí a popsat jejich základní 

životní podmínky 

rostliny a živočichové – životní podmínky, 

výživa, stavba těla  

u vybraných druhů;  

chráněné druhy; 

význam v přírodě a pro člověka 

 5.  

zvládat péči o pokojové rostliny a znát 

způsob péče o drobná domácí zvířata 

pokojové rostliny a péče o ně; 

péče o drobná domácí zvířata a ptáky 
5.  

uplatňovat zásady ochrany přírody a 

životního prostředí 

voda, koloběh vody v přírodě; ochrana 

vodních toků; 

vzduch, význam vzduchu; ochrana ovzduší; 

třídění odpadů  

5. 

EVV  

Vztah člověka  k 

prostředí 

Popsat vliv činnosti lidí na přírodu a 

posoudit, které činnosti přírodnímu 

prostředí pomáhají a které ho poškozují 

Chování v přírodě, péče o životní prostředí, 

třídění odpadů a jejich likvidace 

Živelné pohromy a ekologické katastrofy 

5. 

EVV  

Vztah člověka  k 

prostředí 

provést jednoduchý pokus podle návodu jednoduché pokusy 5.  
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pojmenovat a popsat orgánové soustavy 
Člověk a jeho zdraví 

orgánové soustavy člověka – pojmenování, 

popis a funkce 

5.  

rozlišit jednotlivé etapy lidského života rozlišení etap lidského života 5.  

uplatňovat základní dovednosti a návyky 

související  

s preventivní ochranou zdraví  

a zdravého životního stylu 

denní režim, zdravá strava  

a pitný režim; 

význam aktivního pohybu; 

osobní a intimní hygiena; 

prevence před onemocněním 

 5.  

uplatňovat základní pravidla silničního 

provozu pro cyklisty 

základní pravidla silničního provozu pro 

cyklisty 

 

5.   

poskytnout první pomoc  

při drobných úrazech  

a přivolat lékařskou pomoc 

 

 

 

 

drobné úrazy a poranění; předcházení 

úrazům; 

první pomoc;  

přivolání lékařské pomoci 

 

5.   

Mít osvojené jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek 

Nejčastější druhy návykových látek 

Nácvik způsobů odmítání, nebezpečí 

gamblerství 

5.  

reagovat přiměřeně  

na pokyny dospělých  

při mimořádných událostech 

nácvik žádoucího chování  

při mimořádných událostech  

( požár, vyhlášení poplachu, povodeň ) ;  

dopravní nehody; 

důležitá telefonní čísla 

 5.  
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5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost má nezastupitelnou roli v přípravě žáků  

na občanský život. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Seznamuje žáky s historií našeho národa v kontextu s 

významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si hodnot kulturního dědictví. Objasňuje principy existence a fungování 

demokratické společnosti. Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní a estetické, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem 

lidského života a pomáhá jim orientovat se  

v mezilidských vztazích. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují sociální dovednosti  

a postoje důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobiích a extremistických postojů, výchova k toleranci, 

respektování lidských práv a k prosazování rovnoprávnosti mužů a žen, výchova k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot. 

 

Vzdělávací oblast zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství, které jsou v našem ŠVP zároveň i vyučovacími předměty 

s názvy Dějepis a Výchova k občanství. 

 

Zařazená průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj : Mezilidské vztahy    6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

        Komunikace     9. r. 

Morální rozvoj :   Hodnoty, postoje, praktická etika  9. r. 

 

Multikulturní výchova 

Princip sociálního smíru a solidarity    6. r., 9. r. 

Kulturní rozdíly      7. r. 

Lidské vztahy       8. r. 

Jsme Evropané       9. r. 

Etnický původ       9. r. 
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Mediální výchova 
Fungování a vliv  médií ve společnosti   6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

Environmentální výchova 

Ekosystémy         7. r. 

 

 

Výchova demokratického občana 

Formy participace občanů v politickém životě    7. r. 

Občan, občanská společnost a stát                 8. r. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodnutí  9. r. 

 

 

5.5.1  Dějepis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět Dějepis poskytuje žákům základní poznatky o dějinném vývoji lidstva i vlastního národa, seznamuje je s 

významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život v minulosti a mají význam pro současnost. Vede žáky k poznání, že 

historie není pouze věda s výčtem dat a událostí, ale v podobě kulturněhistorických památek obohacuje náš život a dává nám příklady pro jednání 

i v současnosti. 

Vyučovací předmět Dějepis je vyučován na druhém stupni od 6. do 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v jednotlivých třídách a je 

v ní využíváno různých pomůcek. Do výuky dějepisu také zařazujeme návštěvy muzejních expozic a jednotlivé dějepisné akce podle nabídky 

regionu. 

 

Výchovně vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- zadává úkoly,při kterých žáci vyhledávají informace z různých zdrojů 

- vede žáky k zamyšlení nad historickým vývojem 

žák: 

- zná významné památky a osobnosti 
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- dokáže řadit hlavní historické epochy v chronologickém sledu 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zařazuje metody,při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením 

žák: 

- vyhledává fakta a vyvozuje závěry ze svého poznání 

-  

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- učí žáky obhajovat svůj názor a zároveň naslouchat názorům jiných,učí žáky spolupracovat 

žák: 

- srozumitelně formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory,umí vést dialog 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- Motivuje žáky k přijetí rozdílných názorů 

Žák: 

- chápe rozmanitost kultur,zrod kulturních forem a jejich výskyt na různých místech 

- chápe podobu státního útvaru /monarchie,republika/ 

- chápe nebezpečí rasismu a xenofobie,respektuje přesvědčení druhých lidí,je schopen empatie 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých,dodává sebedůvěru 

žák: 

- uvědomuje si a má představu o životě a jednání osobností a sociálních skupin/patriarchát,matriarchát,království…./ 

-  

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- výuku doplňuje o návštěvy místních památek a exkurze 

- vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
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žák: 

           -     využívá svých znalostí v běžném životě 

 

 

Dějepis 

Oblast:                        Člověk 

a společnost 
Předmět:                                           Dějepis Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák 

by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

mít představu o rozdílech 

způsobu života pravěkých 

a současných lidí 

 

-orientovat na časové 

přímce(DV) 

 

Počátky lidské společnosti 

Význam zkoumání dějin 

původ lidstva, archeologické nálezy, osídlování 

kontinentů; 

Pravěk -život lidí v pravěku, sběračsko-lovecký 

způsob života, počátky zemědělství; 

doba kamenná, železná, bronzová; 

život lidí v současnosti; 

rozdíly mezi jednotlivými dobami  

stěhování národů 

příchod Slovanů 

6.  

podle obrázků umět popsat 

pravěká zvířata, způsob jejich 

lovu, zbraně, předměty denní 

potřeby a kultovní předměty 

naše země v pravěku – pravěká zvířata, způsob 

jejich lovu  

a zpracování; 

lovecké zbraně pravěkého člověka; 

předměty denní potřeby pravěkého člověka; 

kultovní předměty pravěkého člověka, počátky 

náboženství  

a kultura 

6.   
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pochopit význam dějin jako 

sdělení minulosti 

historické prameny a jejich vyhledávání;  

práce s časovou přímkou 
6.   

popsat život v době nejstarších 

civilizací 

Nejstarší civilizace - starověk 

Egypt-přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a 

obchod, společnost v Egyptě, rozkvět Egypta, 

Úpadek Egypta, náboženství, vzdělanost, písmo, 

věda, umění 

Řecko- přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a 

obchod, Sparta, Athény, náboženství, písmo a 

literatura, věda, divadlo, výtvarné umění, 

architektura, hry 

 

Řím- zemědělství, řemeslo a obchod, náboženství, 

jazyk, písmo a literatura, vzdělanost, věda,  

architektura, výtvarné umění 

 

otrokářská společnost, její politický a hospodářský 

systém 

významné osobnosti doby; 

historické památky nejstarších civilizací; 

vznik písma 

6.   

znát souvislosti mezi 

přírodními podmínkami a 

vývojem starověkých států 

přírodní podmínky pro vznik starověkých států; 

informativně hospodářský, společenský, politický, 

kulturní  

a náboženský vývoj 

6.   

 

Oblast:   Člověk a společnost 

 

Předmět:                                           Dějepis Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák 

by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

vědět o prvních státních Slované, velké stěhování národů, Sámova říše; 7.  
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útvarech na našem území Velkomoravská říše;  

příchod Cyrila a Metoděje  

na Moravu, jejich kulturní  

a náboženský přínos 

mít základní poznatky z období 

počátku českého státu 

kmenové osídlení, počátky českého státu; 

svatý Václav a první Přemyslovci; legendy; 

první česká knížata; 

život na vesnici; 

románský sloh 

7. 
EVV   

Ekosystémy 

znát úlohu a postavení církve 

ve středověké společnosti 

o klášterech a křesťanské církvi; vztah církve a 

světské moci;  

vliv církve na život obyčejného člověka 

7. 

  

 

 

 

 

být seznámen s obdobím 

rozkvětu českého státu v době 

přemyslovské a lucemburské 

 

knížata a králové z rodu Přemyslovců a 

Lucemburků; 

rozkvět českého státu za Karla IV., rozvoj kultury, 

stavitelství  

a vzdělání; 

trhy, placení a platidla; 

gotický sloh; 

život na hradech;  

jak se lidé oblékali 

 

7.    

charakterizovat příčiny, průběh 

a důsledky husitského hnutí 

 

život ve městě v předhusitských Čechách; 

mistr Jan Hus; 

počátek a průběh husitských válek;  

zbraně husitů, taktika husitů  

a jejich válečné úspěchy; 

významné osobnosti husitského hnutí – Jan Žižka, 

7.   



 129 

Jan Želivský, Prokop Holý; 

bitva u Lipan; 

doba vlády Jiřího z Poděbrad; 

Jagellonská doba; 

Čeští bratři 

 

 

Oblast:   Člověk a společnost 

 

Předmět:                                           Dějepis Období:                                                       

vědět o důsledcích objevných 

cest a poznávání nových 

civilizací 

Novověk 

změny názorů lidí na svět  

ve 14. a 15. století; 

poznávání nových civilizací; světové kolonie; 

zámořské objevy a jejich důsledky; Kryštof 

Kolumbus 

 

8.   

znát rozdíly způsobu života 

společnosti jednotlivých 

historických etap 

přechod od středověku k novověku; 

zánik feudalismu a vznik kapitalismu; 

přechod od řemeslné výroby k manufakturní; 

změny v zemědělství  

a ve výrobě zboží; 

změny v životě ve městě  

a na venkově; 

buržoazní revoluce v Evropě; 

technické objevy a vynálezy 

8. 
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mít přehled o zásadních 

historických událostech v naší 

zemi 

vznik habsburské říše; 

doba Rudolfa II.; 

barokní kultura; 

bitva na Bílé hoře a její důsledky; 

Jan Amos Komenský a jeho význam; 

doba pobělohorská; 

nevolnické povstání; 

osvícenství – vláda a reformy Marie Terezie a Josefa 

II.; 

Selské rebelie; 

národní obrození a jeho význam – F. Palacký; 

revoluční rok 1848 

8.  

poznat význačné osobnosti 

našich dějin 

vyhledávání informací  

o vybraných významných osobnostech našich dějin 

v knihách a na Internetu 

8. 

 

 

 

 

Oblast:                        Člověk 

a společnost 
Předmět:                                           Dějepis Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák 

by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

mít přehled o zásadních 

historických událostech v naší 

zemi 

Únor 1948 – zápas o demokracii 

rok 1968 – pokus o reformu společenského zřízení;  

invaze vojsk Varšavské smlouvy, nástup 

normalizace, Charta 77 

9.  
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být seznámen s příčinami  

a politickými, sociálními  

a kulturními důsledky  

1. světové války 

Nejnovější dějiny 

příčiny 1.světové války; 

začátek a průběh 1.světové války; Trojspolek a 

Dohoda; 

konec 1.světové války, její politické, sociální a 

kulturní důsledky;  

rozpad Rakouska -Uherska 

9.  

mít základní poznatky  

o vzniku samostatné 

Československé republiky 

vznik československého státu; 

první prezident T.G.Masaryk; 

hospodářská krize a 30.léta v Československu; 

prezident Edvard Beneš 

9. 

VDO  

Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodnutí 

 

znát průběh a důsledky  

2. světové války a nový 

politický a hospodářský vývoj v 

Evropě 

fašizmus v Evropě; 

začátek 2.světové války; 

protektorát Čechy a Morava; 

Slovenský stát; 

průběh 2.světové války, domácí a zahraniční odboj; 

Židé a holocaust; 

důsledky 2. světové války; 

mocenské rozdělení světa  

a Evropy po válce 

9.  

chápat význam událostí  

v roce 1989 a vítězství 

demokracie v naší vlasti 

události roku 1989 a jejich význam; 

pád totalitního režimu v naší zemi a vítězství 

demokracie; 

vznik České republiky ; 

prezident Václav Havel; 

vstup do NATO; 

vstup do EU 

9. 

VMGES 

Jsme Evropané 
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5.5.2 Výchova k občanství 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět  Výchova k občanství se zaměřuje na formování osobnosti žáků  

po stránce mravní, citové a volní tak, aby jejich začleňování do společenských vztahů bylo  

co nejúspěšnější. Cílem je vybavit žáky základními vědomostmi o podstatě a fungování demokratické společnosti, o právech a povinnostech 

občanů, poskytnout jim základní orientaci  

v právních předpisech a normách potřebných v běžném životě a vytvářet u nich základy právního vědomí a občanské odpovědnosti. Napomáhá 

žákovi orientovat se pomocí médií v současné mezinárodní situaci  a vyzvedává nebezpečí mezinárodního terorizmu. 

Vede k toleranci vůči odlišným národům a rasám a k úctě k životu a odpovědnosti  

za své zdraví. S tím souvisí i znalost rizik, která vyplývají z rasistického jednání, vandalizmu, nechráněného pohlavního styku a požívání 

návykových látek. 

Předmět Výchova k občanství je vyučován v 6. – 9. ročníku s celkovou dotací 1 hodina týdně. Vyučování je realizováno ve třídě, 

v počítačové učebně, na veřejných prostranstvích mimo areál školy, ve společenských prostorech. Pro pochopení daného témata jsou zařazovány 

besedy s odborníky a naučné videodokumenty. 

 Výchova k občanství zahrnuje rozvoj osobnosti žáka po stránce sebepoznání a pochopení jeho postavení v různých typech kolektivu a 

respektování odlišností druhých. Vyzvedává hodnotu domova, vlasti a kulturního dědictví. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vytváří dostatek příležitostí k získávání nových zkušeností a poznatků v oblasti fungování demokratické společnosti 

žák: 

- vyhledává a třídí informace,dokáže je využít i v praktickém životě 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zařazuje do výuky rozmanité aktivity /diskuse,výklad,prezentace,modelové situace/ 

žák: 

- vyhledává informace vhodné k řešení problému 

- je schopen obhájit své rozhodnutí,uvědomuje si za ně zodpovědnost 
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- ví,kde hledat pomoc v případě problému 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- podporuje rozvoj sociálních vztahů ve třídě 

- vede žáky k výstižnému vyjadřování a věcné argumentaci 

žák: 

- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními 

lidmi 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- Podporuje rozvoj zodpovědnosti,vědomí práv a povinnosti občanů 

- Vytváří příznivé klima třídy 

- Dodává žákům sebedůvěru 

Žák: 

- má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti 

- rozpozná nevhodné chování a rizikové chování,uvědomuje si jeho možné důsledky 

 

Kompetence občanské  

Učitel: 

- zajišťuje žákům dostatek příležitostí k získávání potřebných zkušeností pro  

porozumění 

- posiluje v žácích pocit sounáležitosti jako Evropanů 

žák: 

- respektuje přesvědčení druhých lidí,váží si jejich vnitřních hodnot 

- zvládá běžnou komunikaci s úřady 

 

Kompetence pracovní  

Učitel: 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 

- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat 
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žák: 

           -     dodržuje vymezená pravidla,snaží se plnit povinnosti a závazky 

           -      je schopen využít svých znalostí v běžném životě 

   

Oblast:                        Člověk a 

společnost 

Předmět:    

 Výchova k občanství                                         
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák 

by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

mít základní informace  

o sociálních, právních  

a ekonomických otázkách 

rodinného života a rozlišovat 

postavení a role rodinných 

příslušníků 

Rodina 

náš domov; životní rytmus rodiny; rodinní 

příslušníci a jejich role; rodinné tradice a zvyky; 

úplná a neplná rodina 

odpovědnost rodičů za výchovu dětí, sváteční 

dny rodinného života 

 

6. 

 

týrané a zneužívané dítě 

náhradní rodinná péče 
6. 

respektovat mravní principy  

a pravidla společenského soužití 

Škola 

přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi;  

pomoc lidem v nouzi – solidarita 

 

Práva a povinnosti žáků 

Vztahy ve škole 

Šikana 

6. 

MKV  

Princip sociálního smíru  

a solidarity  

formulovat své nejbližší plány 

životní cíle a plány;  

životní perspektiva;  

adaptace na životní změny; systém osobních 

hodnot 

význam vzdělání pro život 

6.  
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Získávat základní informace o 

významných osobnostech, 

kulturních památkách obce, 

regionu, kraje 

Pojmenovat národní zvyky a 

obyčeje 

Obec, region, kraj 

Zajímavosti obce, regionu, kraje 

 

6.  

Kulturní památky 

Přírodní zajímavá místa 

Národní zvyky a obyčeje 

6.  

    

Oblast:       Člověk a společnost 
Předmět:    

Výchova k občanství                                         
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák 

by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Rozeznávat významné události 

naší vlasti 

Pojmenovat nejdůležitější 

osobnosti naší vlasti 

Rozeznávat státní svátky v ČR 

Člověk ve společnosti 

Naše vlast 

Významné události a osobnosti, které proslavily 

naši vlast 

 

Státní svátky 

 

7.  

mít základní znalosti o podstatě a 

fungování demokratické 

společnosti 

chápat státní uspořádání ČR, 

zákonodárných orgánů a institucí 

uvést symboly našeho státu a znát 

způsoby jejich užívání 

Právní základy státu 

demokratické uspořádání státu; 

ústava a zákony ČR 

Prezident republiky 

Složky státní moci, jejich orgány a instituce 

Politické strany 

Státní občanství 

 

Státní symboly 

  

7. 

 

 

 

 

formulovat své nejbližší plány 
životní cíle a plány;  

životní perspektiva;  

7. 
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adaptace na životní změny; systém osobních 

hodnot 

Zvládat běžnou komunikaci 

s úřady 

Chápat instituce státní správy a 

samosprávy 

Mít základní znalosti o volbách 

do zastupitelských orgánů 

Státní správa a samospráva 

 

Orgány a instituce státní správy a samosprávy 

 

 

Volby do zastupitelských orgánů 

7.  

Oblast:       Člověk a společnost 
Předmět:    

Výchova k občanství                                         
Období:                                                       

Rozlišovat 

Postavení a role rodinných 

příslušníků 

Respektovat mravní principy a 

pravidla společenského soužití 

Tolerovat kulturní zvláštnosti, 

názory a zájmy minoritních 

skupin ve společnosti 

kriticky přistupovat k projevům 

vandalismu 

být seznámen s nebezpečím 

rasismu a xenofobie 

 

Mezilidské vztahy 

Základní pravidla společenského chování 

Mezilidská komunikace 

Rovnoprávné postavení žen a mužů 

Rovnocennost a rovnoprávnost národních 

menšin 

Problémy lidské nesnášenlivosti 

Mravní hodnoty jedince 

Úcta k člověku 

Člověk a svoboda 

Otázky víry a náboženství 

Nebezpečí náboženských sekt 

8.  

Mít základní znalosti o podstatě a 

fungování demokratické 

společnosti 

Znát základní práva a povinnosti 

občanů 

Uvědomovat si rizika právních 

ustanovení a důsledky 

protiprávního jednání 

Lidská práva 

Principy demokracie 

Základní lidská práva 

Listina základních práv a svobod 

Práva dítěte a jejich ochrana 

Rodinné právo 

Poškozování lidských práv 

Diskriminace 

Národnostní problematika 

8. 

VDO 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

 

VDO  

Občan, občanská společnost a 

stát 
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Chápat význam vzdělávání 

v kontextu s profesním 

uplatněním 

Školství 

Právo na vzdělání 

Význam vzdělání 

Školský systém 

Příprava na profesní uplatnění 

Systém celoživotního vzdělávání 

8.  

Vysvětlit pojmy kvalifikace a 

rekvalifikace 

Dokázat vyřizovat své osobní 

záležitosti 

V případě potřeby požádat 

vhodným způsobem o radu 

Pracovní uplatnění 

Kvalifikace a rekvalifikace 

Odměna za práci, daně 

Nezaměstnanost, pracovní úřad 

Finanční podpora v nezaměstnanosti 

8.  

    

Očekávané výstupy            Žák 

by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Plánovat využívání volného času 

Chápat kulturní a sportovní 

trávení volného času jako správné 

Zjišťovat možnosti trávení 

volného času v místě bydliště 

rozeznat 

Člověk a volný čas 

Kultura a význam kultury v životě člověka, 

kulturní zařízení 

Sport 

Volnočasové aktivity 

Zájmové a sportovní organizace 

Nevhodné využívání volného času 

Nebezpečí drog 

9.  

Znát základní práva a povinnosti 

občanů 

Uvědomovat si rizika právních 

ustanovení a důsledky 

protiprávního jednání 

zvládat běžnou komunikaci  

Člověk a právo 

Práva a povinnosti občana 

Právní řád 

Orgány právní ochrany 

Soudy 

Právní dokumenty občana 

9.  
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s úřady 

chápat státoprávní uspořádání 

České republiky, zákonodárných 

orgánů  

a institucí státní správy 

 

Právní vztahy z nich vyplývající 

Závazky 

Pracovní právo 

Osobní vlastnictví 

Druhy a postihy protiprávního jednání 

Trestná činnost mládeže 

Styk s úřady 

uvědomovat si význam sociální 

péče o potřebné občany 

 

využívat v krizových situacích 

služeb pomáhajících organizací 

 

Zdravotní a sociální péče 

systém zdravotní péče; 

zdravotní a sociální pojištění; 

sociální zabezpečení; 

orgány a instituce zdravotní  

a sociální péče; 

pomáhající organizace  

( krizová centra )v regionu 

 

9.  

Seznámit se s moderními způsoby 

bezhotovostní platby 

Chápat vztah mezi příjmy a 

výdaji v rodinném rozpočtu 

Uvědomit si existenci měny v EU 

a ostatní cizí měny 

Peníze a jejich funkce 

Podoby peněz 

Formy platby 

Hospodaření a rozpočet rodiny 

Měna v EU a ostatní cizí měny 

9.  

 

Vědět o právech občanů v rámci 

EU a způsobech jejich 

uplatňování 

 

 

 

Evropská integrace 

Členské státy EU 

Postavení ČR v rámci EU 

 

9.  

Uvést některé významné 

mezinárodní organizace a 

společenství k níž má ČR vztah a 

Mezinárodní spolupráce 

Ekonomická, politická a bezpečnostní 

spolupráce mezi státy 

9.  
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vědět o výhodách spolupráce 

mezi státy 

Uvést příklady mezinárodního 

terorismu 

 

Významné mezinárodní organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 
Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

 Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné učivo na 1. stupni. 

Dává žákům příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žáci získávají 

základ pro pochopení a porozumění přírodních zákonitostí a poznatků, které mohou uplatnit  

v praktickém životě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí  

a se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Celá oblast pomáhá žákovi poznávat přírodu a její zákonitosti. Utváří komplexní představu o 

působení negativních vlivů na přírodu a buduje pozitivní přístup k ochraně životního prostředí.  

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje vzdělávací obory Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, které svým charakterem výuky 

umožňují žákům hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi.Vychází z osobních 

zkušeností a znalostí žáků a rozvíjí jejich specifické zájmy. Z těchto vzdělávacích oborů vznikly v našem ŠVP stejnojmenné vyučovací 

předměty Přírodopis, Zeměpis, Fyzika a Chemie, které jsou vyučovány na druhém stupni. 
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Zařazená průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj : Sebepoznání a sebepojetí  8. r. 

 

Multikulturní výchova 

Etnický původ       6. r. 

 

Mediální výchova 

Fungování a vliv médií ve společnosti   9. r. 

 

Environmentální výchova 

Vztah člověka k prostředí             6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

Ekosystémy                  7. r., 9. r. 

Základní podmínky života      9. r. 

 

 

5.6.1  Přírodopis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět  Přírodopis umožňuje žákům dostávat příležitost poznávat přírodu 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, včetně člověka. Vede žáky k otevřenému myšlení a logickému uvažování na základě získaných poznatků. Žáci 

mohou zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů  

a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí. 

 Přírodopis je vyučován na 2. stupni  v  6. – 9. ročníku. 

V 6.r. = 1h.týdně,v 7.r. 1 + 1DČD týdně, v 8.r.2 h. Týdně a  v 9. ročníku 1 hodina týdně. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k vyhledávání informací o přírodě 

- vede žáky ke správnému používání odborné terminologie 

- vede žáky k samostatnému pozorování přírodních jevů 

žák: 

- pracuje s učebnicemi,učebními materiály a učebními pomůckami 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- formuluje úkoly způsobem,který vede k hledání různých řešení 

žák: 

- je schopen přijmout důsledky svých rozhodnutí 

- dokáže požádat o radu a řídí se jí 

-  

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k jednoduchému formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

žák: 

- využívá jednoduché tištěné informace k rozvoji svých vlastních přírodovědných vědomostí,rozumí běžně užívaných 

textům,záznamům a obrazovým materiálům 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- využíváním skupinového  vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

žák: 

- respektuje pravidla práce v týmu 
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Kompetence občanské 

Učitel: 

- vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí,ochranou vlastního zdraví i zdraví svých 

blízkých 

žák: 

- chrání své zdraví,uvědomuje si význam zdravého životního stylu,podílí se na ochraně životního prostředí 

-  

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s přírodovědnými materiály,s živými přírodninami apod. 

žák: 

- dodržuje zásady bezpečnosti,ochrany zdraví, hygieny práce,ochrany prostředí a společenských hodnot  

 

 

 

Oblast:       Člověk a příroda 
Předmět:    

Přírodopis                                       
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák by 

měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

získat základní vědomosti  

o přírodě a přírodních dějích  

Uspořádání živého světa 

živá a neživá příroda; 

projevy života;  

přírodní děje 

Základní složení a struktura 

živých soustav 

Buňka, pletiva, tkáně 

 

 

6. 

  

Slunce; skupenství látek;  

oheň, teplo, tání a tuhnutí; 
6. 
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vypařování a kapalnění 

rozpoznat rozdíl mezi 

jednobuněčnými  

a mnohobuněčnými organismy 

Význam a zásady třídění 

organismů 

organismy jednobuněčné  

a mnohobuněčné – orientačně 

6.  

vědět o vlivu virů a bakterií  

v přírodě a na člověka 

viry a bakterie – výskyt, význam a 

praktické využití (orientačně); 

virová a bakteriální onemocnění 

6.  

Vědět o existenci prvků 

 

Demonstrovat na obrázku části těla 

hmyzu 

Znát význam nebo škodlivost hmyzu 

 

Vývoj , vývin a systém organismů 

Prvoci 

Bezobratlí 

 Ploštěnci 

Měkkýši 

Kroužkovci 

Členovci – pavoukovci 

                 Roztoči 

                Korýši 

hmyz 

 

 

6.  

využívat metody poznávání přírody 

osvojované v přírodopisu 

 

praktické metody poznávání 

přírody, exkurze, vycházky 
6. 

EV V 

Vztah člověka k prostředí 

Oblast:                         

Člověk a příroda 

Předmět:    

Přírodopis                                       
Období:                                                       

Žák by měl 

Vysvětlit funkci jednotlivých částí 

těla 

Vyjmenovat základní podmínky 

života rostlin 

Chápat princip fotosyntézy 

Biologie rostlin 

Stavba, tvar a funkce rostlin 

Význam jednotlivých částí těla 

7.  

orientovat se v přehledu vývoje základní projevy a podmínky života 7.  
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organismů a rozlišit základní projevy 

a podmínky života 

znát základní funkce hlavních orgánů 

a orgánových soustav rostlin i 

živočichů 

rostlinné tělo 7.  

poznat význam rostlin  

a živočichů v přírodě  

i pro člověka 

význam rostlin a živočichů 

v přírodě a užitek pro člověka 
7.  

 

Systém rostlin 

Poznávání a zařazování běžných 

druhů nižších a vyšších rostlin 

Ekosystém les 

Druhy lesů 

Mechorosty 

Lesní stromy 

Lesní byliny 

Houby 

lišejníky 

7.  

rozpoznat naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby podle 

charakteristických znaků 

les, společenství lesa; 

houby bez plodnic, s plodnicemi; 

houby jedlé a jedovaté; 

orientace v atlase hub; 

první pomoc při otravě houbami 

7.  

poznat lišejníky výskyt a význam lišejníků 7.  

porovnat vnější a vnitřní stavbu 

rostlinného těla a znát funkce 

jednotlivých částí těla rostlin 

stavba a význam jednotlivých částí 

rostlinného těla 

 

7.  

rozlišit základní systematické skupiny 

rostlin a znát jejich zástupce 

 

ovocné stromy a keře; 

pokojové a okrasné rostliny; 

listnaté stromy; 

jehličnaté stromy; 

7.  
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lesní byliny a plody; 

chráněné, léčivé a jedovaté rostliny 

vědět o základních rostlinných 

fyziologických procesech  

a o jejich využití 

fotosyntéza; 

dýchání, růst, rozmnožování 
7.  

popsat přizpůsobení některých rostlin 

podmínkám prostředí 

požadavky rostlin na prostředí; 

životní podmínky rostlin 
7.  

Popsat základní znaky těla obratlovců 

Roztřídit obratlovce do jednotlivých 

tříd 

Vysvětlit přizpůsobivost živočichů 

danému prostředí 

Obratlovci 

Popis těla obratlovců 

Rozdělení obratlovců 

Ryby 

Obojživelníci 

Plazi 

Ptáci 

Praktické poznávání přírody 

 

7.  

    

Seznámit se s vybranými zástupci 

rostlin krytosemenných 

 

Zástupce krytosemenných rostlin 

Okrasné květiny a keře na zahradě 

Ovocné stromy a keře 

Pokojové rostliny 

7.  

    

Oblast:       Člověk a příroda 
Předmět:    

Přírodopis                                       
Období:                                                       

Popsat základní znaky těla savců 

Obratlovci – savci 

Zajíci 

Hmyzožravci 

Letouni 

Hlodavci 

Šelmy 

8.  
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Lichokopytníci 

Sudokopytníci 

Kytovci 

Chobotnatci 

Nehetnatí - primáti 

využívat zkušeností s chovem 

vybraných domácích živočichů k 

zajišťování jejich životních potřeb 

hospodářsky významné druhy 

živočichů 
8.  

vědět o významu živočichů  

v přírodě i pro člověka  

a uplatňovat zásady bezpečného 

chování ve styku se živočichy 

význam živočichů pro přírodu  

a člověka; 

zásady bezpečného chování  

ve styku se živočichy 

 8.  

znát základní funkce hlavních orgánů 

a orgánových soustav rostlin i 

živočichů 

orgánové soustavy 8.  

poznat význam rostlin  

a živočichů v přírodě  

i pro člověka 

význam rostlin a živočichů 

v přírodě a užitek pro člověka 
8.  

 

porovnat vnější a vnitřní stavbu 

živočichů a vysvětlit funkce 

jednotlivých orgánů 

porovnání vnější a vnitřní stavby 

těla živočichů: obratlovci a hmyz  
8.  

 

bezobratlí  

  
obratlovci 8. 

rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a 

znát hlavní zástupce 
hmyz a obratlovci – orientačně    

 
ploštěnci a hlísti, kroužkovci, 

měkkýši, členovci, hmyz, včela 
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ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, 

savci 
 

  

 

 

 

 

Charakterizovat biologické znaky 

lidského organismu 

Najít rozdílné znaky člověka od 

jiných organismů 

 

popsat stavbu orgánů  

a orgánových soustav lidského těla a 

jejich funkce 

 

Chápat význam soustavy tvořící oporu 

a tvar těla a umožňující pohyb těla 

Znát zásady 1.pomoci při poranění 

kostí 

 

Vysvětlit význam a složení krve 

Znát stavbu srdce, jednoduše vysvětlit 

Funkci malého a velkého oběhu 

 

Pojmenovat části dýchací soustavy 

Uvědomit si příčiny nemoci dýchací 

soustavy s kouřením 

 

Popsat stavbu trávicí soustavy 

 

Popsat stavbu vylučovací soustavy 

 

 

Člověk-součást živé přírody 

 

Společné a rozdílné znaky člověka a 

ostatních organismů 

Orgánové soustavy: 

1. soustava opěrná a pohybová 

 

 

2.soustava oběhová 

 

3. Soustava dýchací 

 

4. Soustava trávicí 

 

5. soustava vylučovací 

 

6. Soustava kožní 

 

7. Soustava řídící 

Žlázy s vnitřní sekrecí 

Stavba a činnost nervové soustavy 

 

8. Soustava smyslová 

 

9. Rozmnožování, vývin jedince 

 

vývin jedince; 

8. 

  

 

OSV – OR 

Sebepoznání a sebepojetí 
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Vysvětlit stavbu a funkci kůže 

Znát zásady a důležitost osobní 

hygieny 

 

popsat vznik a vývin jedince 

 

charakterizovat hlavní etapy vývoje 

člověka 

 

Pojmenovat nejdůležitější žlázy 

s vnitřní sekrecí 

 

Vyjmenovat pět smyslů člověka a 

jejich význam 

 

Umět pojmenovat části pohlavních 

orgánů muže a ženy 

 

Řídit se zásadami zdravého života 

 

oplození, těhotenství, porod; 

antikoncepce 

 

hlavní období lidského života 

a jejich charakteristika 

 

10. Zásady zdravého života 

rozlišovat příčiny, případně příznaky 

běžných nemocí  

a uplatňovat zásady jejich prevence a 

léčby 

nemoci a příznaky nemocí; 

úrazy a prevence úrazů; 

zásady zdravého života 

8.  

znát zásady poskytování předlékařské 

první pomoci  

při poranění 

závažná poranění a život ohrožující 

stavy; 

zásady poskytování první 

pomoci;  

praktická cvičení 

8.  
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Oblast:                         

Člověk a příroda 

Předmět:    

Přírodopis                                       
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák by 

měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Vědět o existenci různých názorů na 

vznik člověka a jeho vývoj 

Uznávat odlišnost lidských ras a jejich 

rovnocennost 

Vznik života 

 

Hlavní etapy vývoje člověka 

9.   

Znát teorii o vzniku Země popsat 

stavbu Země 

 

popsat jednotlivé vrstvy Země 

 

Prakticky rozpoznat vybrané druhy 

hornin a nerostů a pojmenovat jejich 

praktické využití 

 

Vysvětlit význam půdy pro člověka 

rozlišit půdní druhy 

 

rozeznat některé druhy půd a objasnit 

jejich vznik 

 

Uvést konkrétní příklad vnějších a 

vnitřních geologických jevů 

 

Pojmenovat základní éry vývoje 

zemského povrchu dle 

charakteristických znaků 

 

Země 

Vznik a stavba Země 

 

Nerosty, horniny – význam a využití 

Praktické určování 

Půdy 

Vnější a vnitřní geologické jevy 

Vývoj zemského povrchu 

 

Vývoj živočichů na Zemi – vztah 

podnebí k vývoji organismů 

 

půdy – druhy, složení, vlastnosti a 

význam půdy 

9. 
 EVV 

Základní podmínky života 
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Orientovat se ve vývoji živočichů na 

Zemi v jednotlivých vývojových 

obdobích 

rozlišit důsledky vnitřních  

a vnějších geologických dějů 

vnější a vnitřní geologické děje 

- příčiny a důsledky; 

pohyb hmot v zemské kůře 

9.  

    

Objasnit význam hospodářsky 

důležitých rostlin pro člověka 

 

znát význam hospodářsky důležitých 

rostlin a způsob jejich pěstování 

Botanika 

 

Hospodářsky důležité rostliny 

 

pícniny, obilniny, zeleniny, 

okopaniny, olejniny, luskoviny; 

využití hospodářsky významných 

rostlin 

 

9.  

vědět o významu vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj a udržení života na 

Zemi 

podnebí a počasí ve vztahu k životu 

organismů na Zemi 
9. 

EVV 

Základní podmínky života 

uvést příklady výskytu organismů v 

určitém prostředí  

a vztahy mezi nimi 

společenstva organismů  

a vztahy mezi nimi 
9. 

EVV 

Ekosystémy 

rozlišit populace, společenstva, 

ekosystémy a objasnit základní 

princip některého ekosystému 

lidská plemena 

společenstva 

přirozené a umělé ekosystémy 

 

9. 

MKV  

Etnický původ 

EVV  

Ekosystémy 

vysvětlit podstatu 

jednoduchých potravních řetězců 

v různých 

ekosystémech 

jednoduché potravní řetězce 9. 
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poznat kladný a záporný vliv člověka 

na životní prostředí 

ochrana životního prostředí; 

kladný a záporný vliv člověka  

na přírodu 

péče o vodu a vzduch; 

chráněná území 

9. 

EV V 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

využívat metody poznávání přírody 

osvojované v přírodopisu 

 

praktické metody poznávání 

přírody, exkurze, vycházky 
9. 

EV V 

Vztah člověka k prostředí 

dodržovat základní pravidla 

bezpečného chování  

při poznávání přírody 

 

základní pravidla bezpečného 

chování 
9.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5.6.2   FYZIKA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Fyzika v základní škole praktické uvádí žáky do základů znalostí přírodních procesů s důrazem na využití znalostí v praktickém životě. 

Navazuje na učivo prvouky a přírodovědy  

1. a 2. stupně. Vysvětluje na základní úrovni základy mechaniky, elektřiny a magnetismu, termiky a astronomie. 

Fyzika je vyučována s hodinovou dotací 1hodina týdně v 6.r./DČD/ a dále po jedné hodině týdně v7.,8. a 9.r. 

Výuka probíhá převážně ve třídách, v hodinách je možné konat praktické pokusy a jednoduché laboratorní práce. 

Součástí předmětu je téma vztahu člověka a přírody, jeho závislost na přírodních zdrojích a kvalitě životního prostředí. Vzhledem 

k charakteru předmětu jsou nezbytnou součástí vhodné návyky pro práci se stroji a nebezpečnými materiály. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k používání vhodné terminologie a manipulaci s pomůckami 

- vede žáky k samostatnému pozorování fyzikálních jevů,popř.k měření těchto jevů 

žák: 

- dokáže pracovat s učebnicí,učebními materiály a učebními pomůckami 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zadává takové úkoly.při kterých se žáci učí využívat základní postupy k řešení problému 

žák: 

            -     získává a používá informace při řešení přírodovědných a technických problémů. 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k formulování svých myšlenek v jednoduché písemné i mluvené formě 

žák: 

- komunikuje s ostatními žáky ve skupině 

- respektuje názory druhých 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- využívá skupinového vyučování 

- vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

žák: 

- respektuje pravidla práce v týmu 

- poznává možnost,že může svou prací ovlivnit kvalitu společné práce 
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Kompetence občanské  

Učitel: 

- vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie a přírodních zdrojů 

žák: 

- si uvědomuje povinnost podílet se na ochraně přírody 

- chápe význam a nutnost šetrného zacházení s energiemi 

Kompetence pracovní  

Učitel: 

        -       vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními     

přístroji a zařízeními 

 

žák: 

- dodržuje zásady bezpečnosti 

- je schopen pracovat podle jednoduchého pracovního postupu 

 

 

 

 

 

 

Oblast:        Člověk a příroda 
Předmět:    

Fyzika                                         
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák 

by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Rozeznat druhy látek 

Znát vlastnosti látek pevných, 

kapalných a plynných 

Znát skupenství látek a popsat 

jejich přeměnu 

Využívat poznatky o zákonitosti 

 Látky pevné, kapalné a plynné /zástupci 

látek pevných, kapalných a plynných) 

Změny skupenství látek (pojmy tání, 

tuhnutí, vypařování a kapalnění) 

Vlastnosti pevných látek –pevnost, 

tvrdost, pružnost, tvárnost…. 

6.  
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tlaku v klidných tekutinách pro 

řešení jednoduchých 

praktických problémů 

 

 

Vlastnosti kapalin, tlak v kapalinách, 

šíření tlaku v kapalinách, největší tlak 

v kapalinách. 

rozeznat teplo přijaté  

či odevzdané tělesem 

přeměna skupenství,  

tání a tuhnutí,  

skupenské teplo tání;  

vypařování a kapalnění;  

teplota varu kapalin 

6.  

využívat poznatků o zákonitosti 

tlaku v klidných tekutinách  

pro řešení jednoduchých 

praktických problémů 

spojené nádoby – hydraulická zařízení a 

jejich užití v praxi  

( Pascalův zákon ); 

tlak v kapalinách ( hydrostatický tlak ) a 

atmosférický tlak; 

hustota vzduchu; 

plování těles v tekutinách; 

vztlaková síla ( Archimédův z. ) 

6.  

Popsat jak vypadají spojené 

nádoby, uvést příklad 

z praktického života. 

Chápat pojem atmosférický tlak. 

Registrovat, že atmosférický 

tlak má vliv na počasí a tělesné 

zdraví. 

Znát příklady z praktického 

života, kdy stlačený vzduch 

vykonává práci. 

Spojené nádoby- použití v praktickém 

životě. 

 

Vlastnosti vzduchu, tlak vzduchu – 

pojmy atmosférický tlak, aneroid, vliv 

na počasí. 

 

Stlačený vzduch vykonává práci – 

tlakové brzdy, stroje poháněné 

vzduchem. 

6.  

Znát a v praxi používat základní 

fyzikální jednotky. 

Měření délky – pojmy milimetr, 

centimetr, metr, kilometr. 

 

Měření hmotnosti – pojmy gram, 

6.  
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dekagram, kilogram, tuna. 

 

Měření objemu – pojmy mililitr, litr, 

krychlový metr. 

 

Měření času – pojmy hodina, minuta, 

vteřina, den, týden, měsíc, rok. 

Rozpoznat zdroje zvuku, jeho 

šíření a odraz. 

 

Posoudit vliv nadměrného hluku 

na životní prostředí a zdraví 

člověka. 

 

Zdůvodnit vliv nadměrného 

hluku na životní prostředí a 

zdraví člověka. 

 

Vznik a zdroje zvuku, hudební nástroje 

– zvuky vysoké a nízké, slabé a silné, 

příjemné a nepříjemné, hudební nástroje 

dechové, bicí a strunné. 

Vliv nadměrného hluku na životní 

prostředí a zdraví člověka. 

 

Šíření a rychlost zvuku – rychlost zvuku 

ve vzduchu, ve vodě a v jiných 

materiálech. 

 

Odraz zvuku, dozvuk – jak vzniká 

ozvěna a dozvuk, negativní dopady 

dozvuku, jak odstranit dozvuk. 

 

intenzita zvuku a jeho vliv  

na člověka;  

pozitivní a negativní působení zvuku 

6. 
OSV – OR  

Psychohygiena 

 
   

Oblast:        Člověk a příroda 
Předmět:    

Fyzika                                         
Období:                                                       

poznat, zda je těleso v klidu  

či pohybu vůči jinému tělesu 

Pohyby těles. 

Pohyb a klid těles 

Gravitační pole a gravitační síla – přímá 

7.  
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úměrnost mezi gravitační silou a 

hmotností tělesa. 

 

Tlaková síla a tlak – tlaková síla, tlak a 

jeho jednotky 

Třecí síla – smykové tření, ovlivňování 

velikosti třecí síly v praxi 

 

Působení sil stejných a opačných směrů 

na těleso 

 

Práce  výkon – vymezení pojmu práce a 

výkon. 

 

rozeznat, zda na těleso  

v konkrétní situaci působí síla 

skládání sil stejného a opačného směru; 

smykové tření 
7.  

znát vztah mezi rychlostí, 

dráhou a časem  

u rovnoměrného pohybu těles 

při řešení jednoduchých 

problémů 

rovnoměrný pohyb tělesa v čase; 

účinky síly na pohyb tělesa 
7.  

předvídat změnu pohybu těles 

při působení síly 

zrychlení a zpomalení pohybu 

působením vnějších sil různého směru 
7.  

znát vzájemný vztah mezi 

výkonem, vykonanou prací  

a časem ( bez vzorců ) 

práce;  

výkon a čas; 

energetická účinnost strojů 

7.   

Aplikovat poznatky o 

jednoduchých strojích při řešení 

praktických problémů 

Páka -definice páky, využití páky 

v praxi 

Kladka – definice pojmu, druhy kladek, 

využití, příklady 

Kolo na hřídeli – definice, využití 

v praxi 

7.   
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Nakloněná rovina – definice, využití 

v praxi 

Šroub -šroubové spojení, pohybové 

šrouby, lodní šroub a vrtule 

aplikovat poznatky  

o jednoduchých strojích  

při řešení praktických problémů 

jednoduché stroje a jejich užití v praxi; 

tepelné motory 
7.   

aplikovat poznatky  

o jednoduchých strojích  

při řešení praktických problémů 

jednoduché stroje a jejich užití v praxi; 

tepelné motory 
7.   

Rozeznat a popsat spalovací 

motor benzinový a naftový. 

Popsat motor tryskový. 

Spalovací motor benzinový – popis 

hlavních částí, popis pracovních dob, 

vliv spalovacích motorů benzinových na 

životní prostředí 

 

Spalovací motor naftový – popis 

hlavních částí motoru, popis pracovních 

dob 

 

Tryskové motory –popis hlavních částí 

motorů 

   

Znát, jak vzniká elektrický 

náboj třením 

 

Znát zdroje elektrického proudu 

Rozlišit vodiče od izolantů na 

základě jejich vlastností 

Uvědomit si rozdíl mezi 

stejnosměrným a střídavým 

proudem 

Měřit napětí a proud různých 

zdrojů elektrického proudu 

Elektrická síla – náboje kladné a 

záporné, vzájemné působení nábojů 

 

Jak elektrická síla pomáhá – uplatnění 

elektrovaných látek v praxi 

 

Vodiče – definice pojmu, nejznámější 

vodiče – hliník a měď 

 

Izolanty - definice pojmu, nejznámější 

izolanty – porcelán, bakelit a plastické 

7.  
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hmoty 

 

Jednotka elektrického napětí – 1 volt 

(1V) 

Zdroje napětí –monočlánky, ploché 

baterie, akumulátory, zásuvky 

 

Měření elektrického napětí – práce 

s voltmetrem a digitální zkoušečkou 

 

Spojování elektrických článků za sebou 

– praktický nácvik sestavení různých 

napětí 

 

Malé akumulátory – vymezit pojmy 

monočlánek a tužkový akumulátor 

 

Znát jednoduché elektrické 

značky 

 

Sestavit podle schématu 

jednoduchý elektrický obvod. 

Elektrický obvod – popis jednoduchého 

elektrického obvodu: 

Zdroj napětí, spotřebič, vypínač, vodiče 

 

Sestavení jednoduchého elektrického 

obvodu – zapojení sériové a paralelní. 

7.  

znát zdroje elektrického proudu 

zdroje elektrického napětí  

a proudu;  

tepelná elektrárna; 

baterie a akumulátory; 

alternativní zdroje elektrické energie 

7. 

EV V 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí. 

rozlišit vodiče od izolantů  

na základě jejich vlastností 

vodiče a izolanty a jejich vlastnosti; 

elektrický odpor; 

tepelné účinky elektrického proudu; 

tepelné a světelné spotřebiče 

7.  
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znát zásady bezpečnosti  

při práci s elektrickými přístroji 

a zařízeními 

bezpečná a nebezpečná napětí; 

ochrana před účinky elektrického napětí 

a proudu; 

pojistky a jističe; 

bezpečnost práce při práci 

s elektrospotřebiči 

7.  

Oblast:        Člověk a příroda 
Předmět:    

Fyzika                                         
Období:                                                       

Rozpoznat vzájemné přeměny 

různých forem energie, jejich 

přenosu a využití 

Rozeznat teplo přijaté či 

odevzdané tělesem 

Co potřebuje hodně el. Energie – 

největší „žrouti“ el. energie – tepelné 

spotřebiče. 

 

El. Proud vyrábí teplo – tepelné 

spotřebiče. 

 

Jak šetřit el. energii-hlavní zásady 

 

Termostat – důležitý pomocník, úspory 

energie 

8.  

rozpoznat vzájemné přeměny 

různých forem energie,  

jejich přenosu a využití 

formy energie a jejich přeměna v jiné 

formy; 

energetické zdroje a jejich původ; 

obnovitelné zdroje energie; 

elektrárny a jejich druhy; 

přenos a skladování energie 

8.  

znát vzájemný vztah mezi 

výkonem, vykonanou prací  

a časem ( bez vzorců ) 

práce;  

výkon a čas; 

energetická účinnost strojů 

8.  

Znát a pochopit přeměny 

různých forem energie. 

Znát a rozeznat teplo přijaté a 

Elektromotory – přeměna elektrické 

energie na energii pohybovou. 

Elektřina v osobním automobilu 

8.   
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odevzdané tělesem. Elektrická energie – kolik práce vykoná 

el. energie, příklady z praktického života 

Příkon el. spotřebičů. Měření spotřeby 

el. energie. 

Výpočet spotřeby el. energie. 

 

Odpor vodičů –závislost odporu vodičů 

na délce vodiče, průřezu a materiálu, ze 

kterého je vodič vyroben. 

Jaký proud prochází spotřebičem – 

závislost velikosti el. Proudu na příkonu 

el. Spotřebičů. 

Co může způsobit velký proud – 

spotřebiče s velkým odběrem el. 

Energie. 

Pravidla bezpečného zacházení a el. 

Přístroji, spotřebiči a zařízeními. 

znát zásady bezpečnosti  

při práci s elektrickými přístroji 

a zařízeními 

bezpečná a nebezpečná napětí; 

ochrana před účinky elektrického napětí 

a proudu; 

pojistky a jističe; 

bezpečnost práce při práci 

s elektrospotřebiči 

8.   

Znát druhy magnetů a jejich 

praktické využití 

Magnety – druhy magnetů, severní a 

jižní magnetický pól, využití v praxi 

 

Kompas – složení kompasu, pokusy 

s magnetkami, využití kompasu, 

orientace, určování světových stran 

 

Elektromagnet a jeho využití- 

jednoduchý elektromagnet, jeho 

8.   
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sestavení a praktické využití 

 

El. Zvonek –princip činnosti el. Zvonku 

 

Telefon – hlavní části, popis, funkce, 

sestavení jednoduchého telefonu. 

pojmenovat výhody a nevýhody 

využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

alternativní zdroje energií; 

úspory energií; 

ochrana životního prostředí 

8. 
EV V 

Vztah člověka k prostředí 

znát druhy magnetů a jejich 

praktické využití 

elektrické a magnetické pole; 

trvalé a dočasné magnety; 

elektromotor a transformátor 

8.   

    

Oblast:                        Člověk a 

příroda 

Předmět:    

Fyzika                                         
Období:                                                      

Očekávané výstupy            Žák 

by měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

Pojmenovat výhody a nevýhody 

využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

 

Rozlišit stejnoměrný proud od 

střídavého a změřit el. Proud a 

napětí 

El. energie a její význam na rozvoj vědy, 

techniky a životní úroveň. 

 

Dynamo – popis dynama, princip 

činnosti a jeho využití. 

Generátor –různé druhy generátorů a 

jejich využití v praxi. 

 

Elektrárny – typy elektráren, jejich 

princip a jejich vliv na životní prostředí 

 

9.  
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Transformátor a jeho využití – popis a 

princi p činnosti 

 

Od elektrárny ke spotřebiči- cesta el. 

Proudu od elektrárny ke spotřebiči 

 

 

Znát a zajímat se o způsoby 

ochrany před nebezpečným 

napětím a zkratem 

Zkrat a přetížení vodičů 

Pojistka a jistič 

 

Blesk 

 

Hromosvod 

 

Ochrana před nebezpečným napětím 

 

 

9.  

pojmenovat výhody a nevýhody 

využívání různých 

energetických zdrojů z hlediska 

vlivu na životní prostředí 

alternativní zdroje energií; 

úspory energií; 

ochrana životního prostředí 

9. 
EV V 

Vztah člověka k prostředí 

znát zásady bezpečnosti  

při práci s elektrickými přístroji 

a zařízeními 

bezpečná a nebezpečná napětí; 

ochrana před účinky elektrického napětí 

a proudu; 

pojistky a jističe; 

bezpečnost práce při práci 

s elektrospotřebiči 

9.  

Rozpoznat, zda světlo je či není 

zdrojem světla 

 

Znát způsob šíření světla v 

prostředí 

Zdroje světla – přímé a nepřímé světelné 

zdroje, rychlost světla ve vakuu a 

v různých prostředích, odraz světla 

9.  
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rozpoznat, zda těleso je,  

či není zdrojem světla 

přírodní a umělé zdroje světla; rychlost 

světla 
9.  

znát způsob šíření světla  

v prostředí 

odraz světla, zrcadla; 

světelné spektrum, barva světla 
9.  

Porovnávat různé druhy zrcadel 

a znát jejich využití v praxi 

Zrcadla – zrcadla rovinná, vypuklá a 

dutá –využití v praxi. 
9.  

Rozlišit spojnou čočku od 

rozptylky a znát jejich využití 

Čočky 

Oko člověka 
9.  

Zajímat o praktické využití 

čoček a optických přístrojů 

Fotoaparát 

mikroskop 
9.  

rozlišit spojnou čočku  

od rozptylky a znát jejich 

využití 

lom světla, spojka a rozptylka; optické 

přístroje 
9.  

znát planety sluneční soustavy a 

jejich postavení vzhledem  

ke Slunci 

sluneční soustava, planety  

a jejich měsíce, planetky  

a komety 

9.  

osvojit si základní vědomosti  

o Zemi jako vesmírném tělese  

a jejím postavení ve vesmíru 

vývoj Země jako vesmírného tělesa;  

rotace Země a Měsíce;  

vznik života, evoluční teorie 

9.  

objasnit pohyb planety Země 

kolem Slunce a pohyb Měsíce 

kolem Země 

pohyb Země kolem Slunce; 

roční období, otáčení Země kolem osy, 

den a noc; 

fáze Měsíce; 

zatmění Slunce a Měsíce 

9.  

rozlišit hvězdu od planety  

na základě jejich vlastností 

vznik vesmíru, galaxie a sluneční 

soustavy; 

stavba hvězd a planet 

hvězdy-rozdíly mezi planetou a hvězdou 

9.  
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5.6.3       ZEMĚPIS 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět  Zeměpis se na naší škole vyučuje na 2. stupni ( 6. – 9. ročník ) 

1 hodinu týdně a navazuje na vyučovací předměty 1. stupně prvouku a vlastivědu.  

Předmět úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti ( chemie, fyzika a přírodopis ).  

Výuka probíhá ve kmenových třídách a dále podle potřeb výuky využíváme  v odbornou učebnu informatiky, výuku v přírodě nebo exkurze do 

různých specializovaných zařízení /muzeum apod./   

Zeměpis má přírodovědný i společenský charakter. Umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních, hospodářských a 

sociálních podmínek života lidí v blízkém okolí,  

v regionech, na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech. Dále umožňuje žákům orientovat se na mapě a číst v ní. Ve výuce 

zeměpisu diskutujeme o problémech současného lidstva, uvědomujeme si civilizační rizika a budujeme u žáků spoluodpovědnost za kvalitu 

života na Zemi a vztahů lidí k životnímu prostředí. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k samostatnému čtení z mapy 

- vede žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů a různým způsobem 

žák: 

- samostatně pracuje s učebnicí a atlasem,dokáže se orientovat v mapě a atlase 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zařazuje metody práce,při kterých mohou žáci navrhnout řešení 

žák: 
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- se snaží pochopit problém,vyhledá k němu informace a diskutuje o jeho řešení 

 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k aktivní komunikaci mezi sebou a při skupinové práci 

žák: 

- používá správnou terminologii 

- dokáže zodpovědně zpracovat informace přicházející z médií 

 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- vede žáky ke spolupráci ve skupinách 

-  

žák: 

- dovede naslouchat a konstruktivně řešit vzniklý problém v kolektivu spolužáků 

- účinně spolupracuje ve skupině 

 

 

Kompetence občanské  

Učitel: 

     -              vede žáky k poznávání svého životního prostředí a jeho ochraně 

  Žák: 

- uvědomuje si následky znečišťování svého okolí v souvislosti s globálním znečišťováním Země 

- respektuje odlišnost různých kultur a ras 

- chápe základní ekologické souvislosti 

-  

Kompetence pracovní  

Učitel: 

- směřuje žáky k odpovědnosti zejména ve vztahu k životnímu prostředí  

žák: 
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- je schopen využít svých znalostí v běžném životě 

 

 

 

 

 

Zeměpis 

 

 

 

Oblast:                         

Člověk a příroda 

Předmět:    

Zeměpis                                       
Období:                                                      

Očekávané výstupy    
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

rozumět základní geografické  

a topografické terminologii 

 

ovládat základy praktické topografie 

a orientace v terénu 

 

získat osobní představu o prostředí, 

které nás obklopuje, umět ho popsat 

a určit jednoduché vazby, vyjádřit co 

mu prospívá a škodí 

 

měl by uplatňovat v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě 

Základy geografické kartografie  

a topografie – druhy map;  

globus, zeměpisná síť, poledníky a 

rovnoběžky;  

 

druhy map, plány 

 

měřítko a obsah plánů a map, orientace plánů a 

map vzhledem ke světovým stranám;  

Měřítko mapy. 

Světové strany. 

Určování zeměpisné polohy. 

 

Cvičení a pozorování v terénu v místní krajině 

 

Orientace v krajině 

6.  
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praktická cvičení s dostupnými 

kartografickými produkty v tištěné i 

elektronické podobě; 

  

jazyk mapy, symboly, smluvené značky, 

vysvětlivky 

 

bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě 

získat osobní představu  

o prostředí, které nás obklopuje, 

umět ho popsat  

a určit jednoduché vazby, vyjádřit, 

co mu prospívá a škodí 

výlety do okolí; 

exkurze, cestování 
6.  

objasnit důsledky pohybů Země 

 

vědět o působení vnitřních a 

vnějších procesů v přírodní sféře a 

jejich vliv na přírodu a na lidskou 

společnost 

 

vědět o působení přírodních vlivů na 

utváření zemského povrchu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země jako vesmírné těleso – tvar a pohyby 

Země, důsledky pohybů Země na život lidí  

a organismů; 

střídání dne a noci, střídání ročních období, 

časová pásma 

 

Země ve vesmíru 

Měsíc-přirozená družice Země 

 

Pohyby Země 

 

Roční období 

 

Časová pásma 

 

Oceány, kontinenty a světadíly 

 

Stavba zemského tělesa 

6.  
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Vnitřní síly 

 

Vnější síly-jak se mění povrch Země 

 

Ovzduší, atmosféra 

 

Podnebí, podnebné pásy 

 

Počasí a podnebí 

vědět o působení vnitřních  

a vnějších procesů v přírodní sféře a 

jejich vlivu na přírodu  

a na lidskou společnost 

krajinná sféra – přírodní sféra  

a její základní složky a prvky; přírodní oblasti 

Země, podnebné pásy 

6.  

vědět o působení přírodních vlivů na 

utváření zemského povrchu 

systém přírodní sféry – zvětrávání hornin, 

deštné pralesy – globální oteplování; 

zemětřesení, tsunami, sopečná činnost, tornáda 

6.  

Oblast:                         

Člověk a příroda 

Předmět:    

Zeměpis                                       
Období:                                                       

určit zeměpisnou polohu  

a rozlohu České republiky  

a její sousední státy 

poloha ČR v Evropě; 

rozloha ČR, sousední státy; 

čtení v mapě ( orientace na mapě ) 

Povrch ČR 

 

Podnebí a počasí ČR 

 

 

7. 

VMEGS  

Objevujeme Evropu a 

svět 

znát přírodní podmínky ČR, popsat 

povrch a jeho členitost 

 

 

 

čtení na mapě ČR (povrch, nadmořská výška, 

vodstvo, podnebí) 

 

vodstvo 

 

7.  
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 rozmístění rostlinstva a živočišstva 

 

ochrana přírody a životního prostředí 

uvést hlavní údaje o rozmístění 

obyvatelstva 

přehled oblastí ČR; obyvatelstvo; rozlišení 

velkoměsto, město, vesnice, horské oblasti; 

města jednotlivých regionů 

oblasti – kraje ČR 

 

 

7.  

vyhledat na mapách jednotlivé kraje 

České republiky  

a charakterizovat hospodářské 

poměry, přírodní zvláštnosti  

a kulturní zajímavosti 

vyhledávání krajů ČR; 

charakteristika hospodářských poměrů, 

přírodních zvláštností  

a kulturních zajímavostí v jednotlivých krajích 

7.  

znát příklady přírodních  

a kulturních krajinných složek 

 

přírodní a kulturní krajinné složky 

 

7. 

EVV  

Základní podmínky 

života 

vymezit a lokalizovat území místní 

krajiny a oblasti (regionu) podle 

bydliště nebo školy 

zeměpisná poloha; 

orientace v místní oblasti 
7.  

Oblast:                         

Člověk a příroda 

Předmět:    

Zeměpis                                       
Období:                                                       

Očekávané výstupy            Žák by 

měl: 
Učivo Ročník Průřezová témata 

vyhledat na mapách jednotlivé 

světadíly a oceány 

Systém přírodní sféry na regionální úrovni –

přírodní oblasti 

 

Oceány a moře 

 

Rozloha a členitost světového oceánu 

 

vyhledávání světadílů, oceánů – mapa, globus 

8.  
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znát příklady přírodních  

a kulturních krajinných složek 

 

přírodní a kulturní krajinné složky 

vodstvo na pevnině 

 

8.  

EVV  

Základní podmínky 

života 

umět pojmenovat různé krajiny jako 

součást pevninské části krajinné 

sféry, rozlišit  

na konkrétních příkladech specifické 

znaky a funkce krajin 

 

krajina – přírodní a společenské prostředí; 

typy krajin (poušť, savana, step,  

lesy mírného pásma, tundra, deštný prales) 

 

8.  
EVV  

Ekosystémy 

rozlišit zásadní přírodní  

a společenské znaky světových 

regionů 

rozlišování přírodních  

a společenských znaků světových regionů – 

jednotlivé světadíly  

8.  
MKV  

Multikulturalita 

Charakterizovat polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, 

politické  

a hospodářské poměry vybraných 

světadílů, oceánů  

a vybraných států 

Evropa, státy EU 8. 
VMEGS  

Jsme Evropané 

Oblast:                         

Člověk a příroda 

Předmět:    

Zeměpis                                       
Období:                                                       

Očekávané výstupy      
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Charakterizovat polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, 

politické  

a hospodářské poměry vybraných 

světadílů, oceánů  

a vybraných států 

 

 

vyhledat na mapách nejznámější 

oblasti cestovního ruchu a rekreace 

ČR-začlenění do mezinárodního kontextu, 

politická, bezpečnostní a hospodářská 

seskupení států 

Evropská unie 

NATO 

Světové hospodářství 

 

světadíly – politická, bezpečnostní a 

hospodářská seskupení států ( Asie, Amerika, 

Afrika ) 

9. 

VMEGS  

Jsme Evropané 

VMEGS  

Evropa a svět nás 

zajímá 

MKV  

Kulturní rozdíly 
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Zahraniční obchod 

Doprava 

 

Dopravní síť v místní oblasti 

 

Cestovní ruch 

 

Rekreace 

Rozlišit zásadní přírodní podmínky a 

společenské znaky světových 

regionů 

 

vědět, jak přírodní podmínky souvisí 

s funkcí a rozmístěním lidských 

sídel 

 

obyvatelstvo světa – struktura  

a rozložení světoví populace, její růst, pohyb 

národů, jazykových skupin a náboženství; 

globalizační společenské, politické a 

hospodářské procesy –aktuální společenské, 

sídelní, politické a hospodářské poměry 

současného světa; 

světové hospodářství – odvětvová struktura, 

ukazatelé hospodářského rozvoje a životní 

úrovně; 

hlavní světové surovinové  

a energetické zdroje 

9. 

VMEGS  

Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV  

Kulturní rozdíly 

Charakterizovat polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, 

politické  

a hospodářské poměry vybraných 

světadílů, oceánů  

a vybraných států 

Asie, Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika 

Arktida, Antarktida 
9. 

VMEGS  

Evropa a svět nás 

zajímá 

MKV  

Kulturní rozdíly 

uvést na vybraných příkladech 

závažné důsledky a rizika přírodních 

a společenských vlivů na životní 

prostředí 

 

chráněná území přírody; 

globální ekologické  

a environmentální problémy lidstva; 

 9. 

EVV  

Základní podmínky 

života 
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principy a zásady ochrany přírody a životního 

prostředí 

 

ovládat základy praktické topografie 

a orientace v terénu 

cvičení a pozorování v terénu v místní krajině 

( orientační body, pomůcky a přístroje, 

stanoviště, určování světových stran, odhad 

vzdáleností a výšek objektů v terénu, 

jednoduché náčrtky krajiny ) 

9.  

uplatňovat v praxi zásady 

bezpečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě 

chůze po nerovném terénu v přírodě; 

zásady bezpečnosti při pohybu v terénu ( 

vycházky a výlety ); 

živelní pohromy; 

opatření, chování a jednání  

při nebezpečí živelních pohrom  

9.  

 

EVV  

Lidské aktivity  

a problémy životního 

prostředí 

 

 

 

 

 

5.6.4  CHEMIE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vyučovací předmět  Chemie  je vyučován v  9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně v běžné třídě nebo počítačové učebně. 

Nejčastějšími metodami a formami výuky je výuka založená na experimentální činnosti.   

            Ve výuce z důvodu bezpečnosti převažují demonstrační pokusy.  

Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí přírody a jejich každodenního života, 

s důrazem na jejich praktické využití. Žáci získávají informace o bezpečném a účelném zacházení s chemickými látkami v průběhu celého 

vyučovacího procesu a uvedení bezpečnostních pravidel do běžného denního života. Jsou seznamováni s mnohostranným využitím chemie 

v nejrůznějších oblastech lidské činnosti  
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( v průmyslu, zemědělství, energetice, zdravotnictví, potravinářství a ve výživě člověka ) a jeho dopadu na člověka a jeho životní prostředí. Jsou 

vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Výuka chemie, zrovna tak jako ostatní přírodovědné předměty, významně přispívá k rozvoji 

poznávacích schopností žáků.  

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení  

Učitel: 

- vede žáky k pozorování chemických vlastností látek 

žák: 

- dokáže vyhledávat informace 

- chápe obecně používané termíny,zkratky a symboly 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek 

žák: 

- umí vyslechnout a přijmout názor a řešení jiných 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

           -       vede žáky ke spolupráci ve skupinách či v týmu 

Žák: 

- respektuje pravidla spolupráce v týmu 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- vede žáky k vyhledávání informací,které pomohou řešit problém 

žák: 

- rozpoznat problém a snažit se hledat nejvhodnější řešení 
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- je schopen přijmout důsledky svých rozhodnutí 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- vede žáky k podílení se na ochraně životního prostředí 

žák: 

- uvědomuje si význam ochrany životního prostředí, třídění odpadu a kladného  vztahu k přírodě 

- podle svých schopností zvládá  krizové situace ohrožující život a zdraví člověka  

Kompetence pracovní 

učitel: 

- zadává úkoly tak,aby žáci byli schopni využívat získané poznatky v praxi 

žák: 

- dodržuje zásady bezpečnosti ochrany zdraví,g´hygieny práce,ochrany životního prostředí 

 

oblast:                        Člověk a 

příroda 

předmět: 

Chemie 

období:    

9.r.                                                   

očekávané výstupy            žák by měl: učivo ročník průřezová témata 

rozlišit společné a rozdílné vlastnosti 

látek 

 

vlastnosti látek ( hustota, rozpustnost, 

kujnost, tepelná  

a elektrická vodivost ); 

zapojení smyslových orgánů k rozlišení 

vlastností látek 

9.  

rozpoznat přeměny skupenství látek pozorování, pokusy 9.  



 175 

pracovat bezpečně s vybranými běžně 

používanými nebezpečnými látkami 

zásady zacházení s běžně používanými 

nebezpečnými látkami ve školní pracovně  

i v běžném životě; 

značení a užívání běžných chemikálií; 

prostudování různých návodů k použití 

běžně dostupných látek 

9.  

umět reagovat na případy úniku 

nebezpečných látek 

jak se zachovat při mimořádné události – 

úniku nebezpečných látek, havárii 

chemických provozů, ekologické katastrofě; 

sledování veřejných médií 

9. 

MV  

Fungování a vliv médií 

ve společnosti 

poznat směsi a chemické látky 

oddělování složek směsi  

usazování, filtrace, destilace, krystalizace  

pokusy a pozorování  

9.  

rozeznat druhy roztoků a jejich využití 

v běžném životě 

 

různorodé a stejnorodé roztoky; nasycený a 

nenasycený roztok; koncentrovaný a 

zředěný roztok; 

vliv teploty a míchání na rychlost 

rozpouštění látky 

9.  

rozlišit různé druhy vody  

a uvést příklady jejich použití 

 

voda v přírodě; 

pitná a užitková voda; 

minerální voda; 

odpadní vody; 

čistota vody 

9. 

EVV  

Základní podmínky 

života 

uvést zdroje znečišťování vody a 

vzduchu ve svém nejbližším okolí 

složení vzduchu; 

čistota ovzduší, smog; 

výrobní podniky regionu a jejich podíl na 

znečištění vody  

a ovzduší v okolí; 

doprava v regionu 

9. 

EVV  

Základní podmínky 

života 

znát nejobvyklejší chemické prvky a 

jednoduché chemické sloučeniny a 

jejich značky 

názvy, značky, vlastnosti  

a použití nejobvyklejších chemických 

prvků; 

9.  
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seznámení s jednoduchými chemickými 

sloučeninami 

rozpoznat vybrané kovy  

a nekovy a jejich možné vlastnosti 

kovy – výroba, vlastnosti  

a využití (Al,Cu,Zn,Pb,Sn,Au,Ag) 

nekovy – Cl, H, O, N, C, S, vlastnosti, 

využití, přeprava 

 

 

9. 

 

 

 

pojmenovat výchozí látky  

a produkty nejjednodušších 

chemických reakcí 

nejjednodušší chemické reakce 

nejobvyklejších prvků; 

pokusy a pozorování 

9.  

popsat vlastnosti a použití vybraných 

prakticky využitelných oxidů, kyselin, 

hydroxidů a solí a znát vliv těchto látek 

na životní prostředí 

oxidy, kyseliny a hydroxidy, 

soli, jejich vlastnosti a použití; 

vznik kyselých dešťů; 

skleníkový efekt 

9.  

orientovat se na stupnici pH, změřit pH 

roztoku univerzálním indikátorovým 

papírkem 

univerzální indikátor – pokusy  

stupnice ph, měření ph 
9.  

 

poskytnout první pomoc 

při zasažení pokožky kyselinou nebo 

hydroxidem 

ošetření při zasažení pokožky kyselinou, 

hydroxidem; 

zásady bezpečnosti při práci s kyselinou, 

hydroxidem 

9.  

zhodnotit užívání paliv jako zdrojů 

energie 

paliva ( ropa, zemní plyn, uhlí ), 

příklady využití; 

nové zdroje energií 

9. 

EVV  

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

znát příklady produktů průmyslového 

zpracování ropy 

ropné produkty; 

vznik, těžba, zpracování ropy 
9.  

uvést příklady bílkovin, tuků, sacharidů 

a vitaminů v potravě z hlediska obecně 

uznávaných zásad správné výživy 

 

bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny jako 

zdroj potravy  

9.  
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a jejich vliv na zdraví 

 

vědět o využívání prvotních  

a druhotných surovin 

výrobky chemického průmyslu; 

recyklace surovin; 

třídění odpadu 

9. 

EVV  

Vztah člověka k 

prostředí 

znát zásady bezpečnosti  

při práci s chemickými látkami 

zásady bezpečnosti při práci 

s chemikáliemi; 

ochranné pomůcky 

9.  

zhodnotit využívání různých látek v 

praxi vzhledem 

k životnímu prostředí a zdraví člověka 

 

hořlaviny, průmyslová hnojiva, stavební 

pojiva, plasty  

a syntetická vlákna, léčiva  

a návykové látky a jejich 

využívání,  

vliv na životní prostředí a zdraví člověka 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

5.7  UMĚNÍ A KULTURA 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Umění a kultura provází žáky po celou dobu povinné školní docházky. Přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že 

dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností  

a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit 

žákům hudební i výtvarné umění a působit tak  
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na jejich estetické vnímání. Získané dovednosti mohou obohatit život v podobě náplně zájmových činností. 

Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Na žáky působí 

harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost, 

nesoustředěnost a v mnohých případech i agresivita. Žáci s mentálním postižením mají předpoklady k osvojení hudebních a výtvarných 

dovedností a mohou v této oblasti dosahovat vynikajících výsledků. Veřejná vystoupení podporují růst jejich sebevědomí a přispívají  

k odolnosti vůči stresu a trémě. 

Vzdělávací oblast se realizuje ve vzdělávacích oborech Hudební výchova a Výtvarná 

výchova. Vzdělávací obory jsou zároveň i vyučovacími předměty. 

Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje 

vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností − sluchových, 

rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. 

Ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova dochází k poznávání prostředků výtvarného jazyka a k všestrannému prohlubování senzibility 

žáka. Prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat  

a prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti a myšlenky. Dále pomáhá uplatňovat 

neverbální komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku a získávat tak všestranné dovednosti. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru napomáhá k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti 

pro vzájemnou spolupráci, toleranci  

a napomáhá utváření postojů a hodnot. 

 

Zařazená průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova      
Sociální rozvoj : Spolupráce a soutěživost 6. r., 7. r. 

 

Osobnostní rozvoj : Rozvoj schopnosti poznávání 1. r., 2. r., 3. r., 6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

   Sebepoznání a sebepojetí 6. r., 8. r., 9. r. 

   Kreativita   1. r., 2. r., 3. r., 6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

   Psychohygiena   6. r., 9. r. 

Multikulturní  výchova 

Multikulturalita  5. r., 7. r. 

Kulturní rozdíly  5. r. 
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Environmentální výchova 

Vztah člověka k prostředí 7. r. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá  5. r. 

 

Mediální  výchova 

  Tvorba mediálního sdělení  5. r. 

 
 
5.7.1        Hudební výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Hlavními složkami Hudební výchovy jsou zpěv a poslech hudby. Současně s výcvikem pěveckých dovedností rozvíjí zpěv hudební sluch 

žáků, jejich smysl pro intonaci a rytmus. Smysl pro rytmus snadno a  dobře rozvíjíme zařazováním jednoduchých doprovodných nástrojů. 

Vnímání hudby se rozvíjí nejvýrazněji při poslechu hudby. Poslechem se učí žáci hudbu citově prožívat a soustředit se.  

 Vyučovací předmět Hudební výchova je zařazen na 1.stupni v každém ročníku 1hodinu týdně.Na 2.stupni je hudební výchova vyučována 

v 6.,7. a 8.ročníku vždy 1 hodinu týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků jako zdroje hudebního umění 

- podporuje a rozvíjí podle individuálních možností žáků jejich hudební schopnosti a dovednosti 

 

žák: 

- využívá informační a komunikační prostředky 

- chápe roli posluchače 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
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- rozvíjí u žáků schopnosti spolupráce v hudebních činnostech,dodává jim sebedůvěru a účinně je motivuje 

- vede je k sebekázni a sebeovládání 

žák: 

- aktivně se zapojuje do hudebních aktivit 

- učí se spolupracovat ve skupině 

-  

Kompetence občanské 

Učitel: 

- učí žáky chápat a respektovat odlišnost různých kultur a etnik projevovat jim úctu 

- učí žáky chránit naše hudební tradice a kulturní i historické dědictví a projevovat pozitivní postoj k hudebním uměleckým dílům 

žák: 

          -     chrání  a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví 

 

 

 

1.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Hudební výchova 
Období 1.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

zpívat jednoduché 

písně v rozsahu 

kvinty 

zpívat jednoduché písně 

zaměřené k ročním 

dobám, lidovým 

slavnostem či svátkům 

zpívat na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně 

v jednohlasu  

Vokální a instrumentální činnosti: 

zpěv jednohlasu v rozsahu kvinty 

zpěv lidových a umělých písní 

přiměřeného rozsahu 

. 
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rozlišovat sílu zvuku 

 

rozlišit rozdíly mezi zvukem 

a tónem, mluveným slovem 

a zpěvem 

barvy zvuku hudebních 

nástrojů (např.velký buben, 

malý buben, klavír, trubka, 

housle, klarinet, kontrabas) 

 

rozlišovat sílu zvuku 

Poslechové činnosti 

tón, zvuk(rozlišení zvuku, tónu, hlasu 

mluveného a zpívaného 

rozlišení zpěvního hlasu (mužský a 

ženský) 

hudební nástroje 

 

  

soustředit se na 

poslech jednoduché 

krátké skladby 

poslouchat říkadla a 

jednoduché lidové písně 

v provedení dětských 

pěveckých sborů, 

písničky z pohádek a 

uměle vytvořené písně 

pro děti 

poslouchat krátké výrazné 

skladby v různém 

nástrojovém provedení  

 

poslech říkadel a 

jednoduchých lidových písní 

Poslechové činnosti 

rozlišení zpěvního hlasu (mužský a 

ženský) 

slavné melodie a skladby určené dětem 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

správně a 

hospodárně dýchat  

a zřetelně 

vyslovovat            

při rytmizaci říkadel 

  procvičovat pěvecký a 

mluvní projev 

správně držet tělo při 

dýchání, hospodárně 

Vokální a instrumentální činnosti: 

Rytmizace říkadel, zpěv lidových písní 

přiměřeného rozsahu 
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i při zpěvu dýchat 

hrát na nástroje Orffova 

instrumentáře 

 

 

 

 

 

Správné dýchání, výslovnost a uvolněné 

zpívání 

Vokální improvizace – hudební hry 

(ozvěna, otázka a odpověď atd.) 

Hlasová hygiena, pěvecký a mluvní projev 

Hra na tělo a rytmické nástroje 

měnit pohyb podle 

tempových  

a rytmických změn 

umět spojit říkadla 

s pohybovými hrami a 

dětskými popěvky 

 kultivovaně reagovat 

pohybem na znějící hudbu 

(chůze, pochod, klus 

v různém tempu – 

zrychlování, zpomalování, 

poskoky  

 

 

Hudebně pohybové činnosti,pohybové 

hry, tanečky, 

pochod s pantomimou. 

pohybové hry s říkadly a dětskými 

popěvky 

pochod podle hudebního doprovodu 

 

OSV – OR  

Rozvoj schopností poznávání 

 

 

2.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Hudební výchova 
Období 2.r. 
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Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

zpívat jednoduché 

písně v rozsahu 

kvinty 

zpívat jednoduché písně 

zaměřené k ročním 

dobám, lidovým 

slavnostem a svátkům 

zpívat na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně 

v jednohlasu  

 

 

Vokální a instrumentální 

činnosti: 

zpěv jednohlasu v rozsahu kvinty 

intonační cvičení 

zpěv lidových a umělých písní 

přiměřeného rozsahu 

. 

 

  

rozlišovat sílu zvuku 

rozlišovat zvuky - lidské 

hlasy, barvy zvuku 

hudebních nástrojů, 

poznávat rytmické 

nástroje (buben, hůlky, 

triangl, tamburína, činely, 

rolničky) 

 

rozlišovat sílu tónu 

Poslechové činnosti 

tón, zvuk(např., cinkání rolniček, 

zvonů, zvonečků) 

hudební nástroje 

 

  

soustředit se na 

poslech jednoduché 

krátké skladby 

poslouchat říkadla a 

jednoduché lidové písně 

v provedení dětských 

pěveckých sborů, 

písničky z pohádek a 

uměle vytvořené písně 

pro děti 

poslouchat krátké výrazné 

skladby v různém 

Poslechové činnosti 

slavné melodie a skladby určené 

dětem 

hudební styly(hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka…) 

hudební skladatelé 
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nástrojovém provedení  

 

poslech říkadel a 

jednoduchých lidových písní 

 

správně a 

hospodárně dýchat  

a zřetelně 

vyslovovat            

při rytmizaci říkadel 

i při zpěvu 

  procvičovat pěvecký a 

mluvní projev 

správně držet tělo při 

dýchání, hospodárně 

dýchat 

hrát na nástroje Orffova 

instrumentáře 

zvládat jednoduchý ostinátní 

rytmus ve dvoudobém a 

třídobém metru  

 

 

 

 

 

Vokální a instrumentální 

činnosti: 

Hospodárné dýchání, zřetelná 

výslovnost uvolněné zpívání 

intonační  a rytmická cvičení, 

dynamika 

vokální improvizace – hudební hry  

rytmizace říkadel 

zpěv písní přiměřeného rozsahu 

hra na tělo  

 

hra na rytmické nástroje 

(dodržování rytmu-procvičování 

rytmické paměti) 

 

  
 

měnit pohyb podle 

tempových  

a rytmických změn 

umět spojit říkadla 

s pohybovými hrami a 

dětskými popěvky 

 kultivovaně reagovat 

pohybem na znějící hudbu 

(chůze, pochod, klus 

v různém tempu – 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybové hry s říkadly a lidovými 

tanci 

pohyb podle jednoduchých 

rytmických doprovodů (chůze, 

pochod, poskoky,klus v různém 
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zrychlování, zpomalování, 

poskoky  

 

 

tempu-zrychlování,zpomalování), 

pochod podle hudebního 

doprovodu 

 

 

3.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Hudební výchova 
Období 3.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

zpívat jednoduché 

písně v rozsahu 

kvinty 

zpívat jednoduché písně 

zaměřené k ročním 

dobám, lidovým 

slavnostem a svátkům 

zpívat na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně 

v jednohlasu  

 

 

Vokální a instrumentální 

činnosti: 

zpěv jednohlasu v rozsahu kvinty 

zpěv lidových a umělých písní 

přiměřeného rozsahu 

. 

 

  

rozlišovat sílu zvuku 

rozlišovat zvuky - lidské 

hlasy, barvy zvuku 

hudebních nástrojů 

rozlišovat sílu zvuku 

Poslechové činnosti 

tón síla a délka tónu) 

 zvuk(zvuky živé a neživé přírody) 
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melodické nástroje 

(např.kytara,klavír,trubka, 

kontrabas) 

hudební nástroje 

soustředit se na 

poslech jednoduché 

krátké skladby 

poslouchat říkadla a 

jednoduché lidové písně 

v provedení dětských 

pěveckých sborů, 

písničky z pohádek a 

uměle vytvořené písně 

pro děti 

poslouchat krátké výrazné 

skladby v různém 

nástrojovém provedení  

 

poslech říkadel a 

jednoduchých lidových písní 

Poslechové činnosti 

slavné melodie a skladby určené 

dětem(rozpoznání tempa, různé 

hudební žánry) 

vánoční hudba, koledy 

hudební skladatelé 

 

  

správně a 

hospodárně dýchat  

a zřetelně 

vyslovovat            

při rytmizaci říkadel 

i při zpěvu 

  procvičovat pěvecký a 

mluvní projev 

deklamovat jednoduchá 

říkadla 

zpívat písně přiměřeného 

rozsahu 

správně držet tělo při 

dýchání, hospodárně 

dýchat 

Vokální a instrumentální 

činnosti: 

dechová cvičení,intonační cvičení 

rytmizace a deklamace říkadel 

zpěv písní přiměřeného rozsahu 

správný pěvecký postoj, 

upevňování správného dýchání a 

výslovnosti 
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hrát na nástroje Orffova 

instrumentáře 

zvládat jednoduchý ostinátní 

rytmus ve dvoudobém a 

třídobém metru  

 

 

 

 

 

vokální improvizace – hudební hry 

(ozvěna, otázka a odpověď atd.) 

instrumentální činnosti(rytmizace 

písní a říkadel na nástroje Orffova 

instrumentáře) 

interpretace těžkých a lehkých dob 

v dvou a třídobém taktu 

hra na tělo v pravidelné pulsaci 

v sudém, lichém metru 

měnit pohyb podle 

tempových  

a rytmických změn 

umět spojit říkadla 

s pohybovými hrami a 

dětskými popěvky 

 kultivovaně reagovat 

pohybem na znějící hudbu 

(chůze, pochod, klus 

v různém tempu – 

zrychlování, zpomalování, 

poskoky  

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybové hry s říkadly,dětskými 

popěvky a lidovými tanci 

ztvárnění melodie pohybem 

pochod podle hudebního 

doprovodu 

 

OSV – OR  

Rozvoj schopností poznávání 

 

 

 

 

 

4.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět:                                           

Hudební výchova 
Období 4.r. 
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Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

zpívat písně 

v přiměřeném 

rozsahu 

k individuálním 

schopnostem 

zpívat písně zaměřené 

k ročním dobám, 

lidovým slavnostem a 

svátkům 

zpívat na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně  

Vokální a instrumentální činnosti 

zpěv lidových a umělých písní  

intonační a rytmická cvičení 

 

  

odlišit tóny podle 

výšky, síly a barvy 

odlišovat tóny podle 

výšky, síly a barvy zvuku 

hudebních nástrojů  

 

 

rozlišení zvuků hudebních nástrojů, 

zpěvních hlasů 

 

grafický záznam melodie 

výška, síla, délka tónu 

 

  

soustředit se na 

poslech  skladeb 

poslouchat skladby v různém 

nástrojovém provedení  

 

 

Poslechové činnosti 

skladby určené dětem a slavné 

melodie (nejvýznamnější hudební 

skladatelé),  

různé hudební žánry 

(např.ukolébavka,koledy,dětský 

muzikál…) 

 

 VMGES  

Evropa a svět nás zajímá 
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naučit se správně  

hospodařit s dechem 

při interpretaci písní 

- frázování 

 správně hospodařit 

s dechem při interpretaci 

písní -frázování 

správně držet tělo při 

dýchání 

 

 

 

 

Vokální a instrumentální činnosti 

dechová cvičení 

intonační cvičení 

zpěv písní přiměřeného 

rozsahu,měkké nasazení 

rozlišení vzestupné a sestupné 

melodie 

 

 

 MKV  

Kulturní rozdíly 

 
 

doprovodit 

spolužáky na 

rytmické hudební 

nástroje 

doprovodit spolužáky na 

rytmické hudební nástroje 

hra na nástroje Orffova 

instrumentáře 

( interpretace těžkých a lehkých dob 

v dvou, tří a čtyřdobém taktu, hra 

doprovodu) 

 

 OSV – OR  

Rozvoj schopností poznávání 

 

 

 

 

umět propojit vlastní 

pohyb s hudbou 

umět improvizovaně propojit 

vlastní pohyb s hudbou, 

vyjádřit hudbu pohybem 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybové hry s říkadly a dětskými 

popěvky, tanečky, 

pochod podle hudebního doprovodu 

tempo písní, změny tempa 
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5.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Hudební výchova 
Období 5.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

zpívat písně 

v přiměřeném 

rozsahu 

k individuálním 

schopnostem 

zpívat písně zaměřené 

k ročním dobám, 

lidovým slavnostem a 

svátkům 

zpívat na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně  

Vokální a instrumentální 

činnosti 

zpěv lidových a umělých písní  

intonační a rytmická cvičení  

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní 

projev. 

 

  

odlišit tóny podle 

výšky, síly a barvy 

odlišovat tóny podle 

výšky, síly a barvy zvuku 

hudebních nástrojů  

 

 

rozlišení zvuků hudebních 

nástrojů, zpěvních hlasů 

grafický záznam melodie 

 

  

soustředit se na 

poslech  skladeb 

poslouchat skladby v různém 

nástrojovém provedení  

 

 

Poslechové činnosti 

skladby určené dětem a slavné 

melodie (nejvýznamnější hudební 

skladatelé), různé hudební žánry 

(ukolébavka,koledy, hymna….) 

 VMGES  
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tempo, rytmus, zpěvní hlasy 

 

naučit se správně  

hospodařit s dechem 

při interpretaci písní 

- frázování 

 správně hospodařit 

s dechem při interpretaci 

písní -frázování 

správně držet tělo při 

dýchání 

 

 

 

 

Vokální a instrumentální 

činnosti 

dechová cvičení 

intonační cvičení 

zpěv písní přiměřeného 

rozsahu,měkké nasazení 

hlasová hygiena, pěvecký a mluvní 

projev 

 

 

 MKV  

Kulturní rozdíly 

 
 

doprovodit 

spolužáky na 

rytmické hudební 

nástroje 

doprovodit spolužáky na 

rytmické hudební nástroje 

hra na nástroje Orffova 

instrumentáře 

( interpretace těžkých a lehkých 

dob v dvou, tří a čtyřdobém taktu, 

hra doprovodu) 

 

OSV – OR  

Rozvoj schopností poznávání 

umět propojit vlastní 

pohyb s hudbou 

umět improvizovaně propojit 

vlastní pohyb s hudbou, 

vyjádřit hudbu pohybem 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybové hry s říkadly a dětskými 

popěvky, tanečky,taneční 

improvizace 
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6.ročník 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Hudební výchova 
Období 6.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

znát a interpretovat 

vybrané lidové a 

umělé písně 

zpívat písně lidové i umělé 

zpívat na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně  

Vokální a instrumentální 

činnosti 

hlasová hygiena 

intonační a rytmická cvičení 

zpěv jednohlasu(lidové a umělé 

písně)  

 

  

doprovázet písně 

pomocí ostinata 

se měl seznámit s grafickým 

záznamem melodie 

 

rozlišovat noty, pomlky, 

takty  

 

hra na nástroje Orffova 

instrumentáře 

(ostinátní doprovod…) 

rozlišení zvuků hudebních 

nástrojů, zpěvních hlasů 

grafický záznam melodie(notová 

osnova,pomocné linky, houslový 

klíč, noty, pomlky, takty…) 

 

  

soustředit se na 

poslech skladeb 

většího rozsahu 

poslouchat skladby v různém 

nástrojovém provedení  

 

 

odlišovat tóny podle 

Poslechové činnosti 

skladby určené dětem a slavné 

melodie (nejvýznamnější hudební 

 

 VMGES  
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výšky, síly a barvy zvuku 

hudebních nástrojů  

 

 

skladatelé) 

státní hymna 

melodie, tempo, rytmus 

rozlišení zvuků hudebních 

nástrojů, zpěvních hlasů 

grafický záznam melodie  

rozeznávat různé 

hudební žánry 

   

rozeznávat a určit různé 

hudební žánry 

 

taktovat 

 

 

 různé hudební žánry (např. folk, 

country, jazz, metal…) 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybové hry, taneční improvizace 

základní taneční kroky klasických 

nebo moderních tanců dle 

individuálních možností 

 

 
 MKV  

Kulturní rozdíly 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpoznat vybrané 

hudební nástroje 

symfonického 

orchestru 

sluchem rozlišit zvuk 

vybraných smyčcových, 

dechových klávesových, 

drnkacích a bicích 

hudebních nástrojů  

 

hudební nástroje 

 

OSV – OR  

Rozvoj schopností poznávání 

znát vybrané 

hudební skladatele a 

jejich díla 

nejvýznamnější hudební 

skladatelé a jejich dílo 

 

život a dílo vybraných 

nejvýznamnějších skladatelů 
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7.ročník 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Hudební výchova 
Období 7.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

znát a interpretovat 

vybrané lidové a 

umělé písně 

zpívat písně lidové i umělé 

zpívat na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně  

 

rozlišovat melodii stoupavou 

a klesavou 

rozlišovat zesilování a 

zeslabování 

Vokální a instrumentální 

činnosti 

hlasová hygiena 

intonační a rytmická cvičení 

zpěv jednohlasu(lidové a umělé 

písně)  

 

  

doprovázet písně 

pomocí ostinata 

se měl seznámit s grafickým 

záznamem melodie 

rozlišovat noty, pomlky, 

takty  

 

 

 

hra na nástroje Orffova 

instrumentáře 

(ostinátní doprovod, prodleva…) 

grafický záznam melodie 

 

  

soustředit se na 

poslech skladeb 

většího rozsahu 

poslouchat skladby v různém 

nástrojovém provedení  

 

 

odlišovat tóny podle 

Poslechové činnosti 

rozlišení hudebních uskupení 

(sbor, orchestr…) 

 

 VMGES  
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výšky, síly a barvy zvuku 

hudebních nástrojů  

 

rozlišovat zpěvní hlasy 

 

rozlišení zvuků hudebních 

nástrojů, zpěvních hlasů 

 

hudební uskupení 

(např. komorní soubory, 

orchestr….) 

 

dirigent, hudebníci, sólista 

 

rozlišení zvuků hudebních 

nástrojů, zpěvních hlasů 

grafický záznam melodie 

rozeznávat různé 

hudební žánry 

   

rozeznávat a určit různé 

hudební žánry 

 

taktovat 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybové hry, taneční improvizace 

relaxační hudba 

základní taneční kroky klasických 

nebo moderních tanců dle 

individuálních možností 

různé hudební žánry  

 
 MKV  

Kulturní rozdíly 

 
 
 
 
 
 
 
 

rozpoznat vybrané 

hudební nástroje 

symfonického 

orchestru 

 

 

sluchem rozlišit zvuk 

vybraných smyčcových, 

dechových klávesových, 

drnkacích a bicích 

hudebních nástrojů  

 

hudební nástroje 

 

OSV – OR  

Rozvoj schopností poznávání 

 

 

znát vybrané 

hudební skladatele a 

nejvýznamnější hudební 

skladatelé a jejich dílo 
skladby nejvýznamnějších 
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jejich díla  hudebních skladatelů 

 
 

 

 

 

8.ročník 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Hudební výchova 
Období 8.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

znát a interpretovat 

vybrané lidové a 

umělé písně 

zpívat písně lidové i umělé 

zpívat na základě svých 

dispozic intonačně čistě a 

rytmicky přesně  

Vokální a instrumentální 

činnosti 

hlasová hygiena 

intonační a rytmická cvičení 

zpěv jednohlasu(lidové a umělé 

písně)  

hra na nástroje Orffova 

instrumentáře 

 

  

doprovázet písně 

pomocí ostinata 

se měl seznámit s grafickým 

záznamem melodie 

 

rozlišovat noty, pomlky, 

takty, notu celou, 

hra na nástroje Orffova 

instrumentáře 

(ostinátní doprovod, prodleva…) 

grafický záznam melodie rozlišení 

zvuků hudebních nástrojů, 
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půlovou, čtvrťovou  

 

 

zpěvních hlasů 

grafický záznam melodie 

soustředit se na 

poslech skladeb 

většího rozsahu 

poslouchat skladby v různém 

nástrojovém provedení  

 

 

odlišovat tóny podle 

výšky, síly a barvy 

zvuku hudebních 

nástrojů  

 

rozlišovat zpěvní hlasy 

rozlišit durovou a molovou 

stupnici 

 

rozlišit jednohlas, dvojhlas, 

kánon 

 

rozlišit např. melodram, 

muzikál, operu, operetu, 

balet, hudební pohádku… 

 

Poslechové činnosti 

rozlišení hudebních uskupení 

(sbor, orchestr…) 

dirigent, hudebníci, sólista 

 

skladby nejvýznamnějších 

hudebních skladatelů 

rozlišení zvuků hudebních 

nástrojů, zpěvních hlasů 

grafický záznam melodie 

hudebně vyjadřovací  

prostředky ve skladbě; 

mimohudební obsah díla 

 

 VMGES  

Evropa a svět nás zajímá 

rozeznávat různé 

hudební žánry 

   

rozeznávat a určit různé 

hudební žánry 

 

taktovat 

 

 různé hudební žánry (např. hudba 

jazzová, swingová, rocková, blues, 

country…) 

Hudebně pohybové činnosti 

pohybové hry, taneční improvizace 

taktování a pohyb na hudbu 

  MKV  

Kulturní rozdíly 
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relaxační hudba 

základní taneční kroky klasických 

nebo moderních tanců podle 

individuálních možností 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpoznat vybrané 

hudební nástroje 

symfonického 

orchestru 

sluchem rozlišit zvuk 

vybraných smyčcových, 

dechových klávesových, 

drnkacích a bicích 

hudebních nástrojů  

hudební nástroje 

hudební uskupení 

 

OSV – OR  

Rozvoj schopností poznávání 

znát vybrané 

hudební skladatele a 

jejich díla 

nejvýznamnější hudební 

skladatelé a jejich dílo 

 

skladby nejvýznamnějších 

hudebních skladatelů 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2       Výtvarná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova seznamujeme žáky se základními prvky 

používání různých výtvarných technik a objasňujeme jim základní pojmy používané ve výtvarné výchově. Prostřednictvím výtvarného projevu 

rozvíjíme tvůrčí činnosti žáků zaměřené  

na smyslové vnímání  a vlastní projev. Ve svých dílech žáci vyjadřují  a prezentují své emoce, představy, fantazie. Výtvarná výchova pomáhá 

zlepšovat jemnou motoriku, usnadňuje komunikaci a  kontakt s okolním světem. 
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 Výtvarná výchova je na 1. stupni vyučována 1 hodinu týdně . 

 Na 2. stupni je výtvarná výchova vyučována 2 hodiny týdně /v 6.-8.ročníku je posílena o jednu hodinu disponibilní časové dotace/. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k používání výtvarné terminologie 

- vede žáky k samostatnému pozorování objektu výtvarného zájmu včetně přírody 

- seznamuje žáky s významnými výtvarnými díly významných českých i světových autorů 

žák: 

- využívá výtvarných poznatků v dalších činnostech 

- samostatně pozoruje a vnímá realitu ke zpracování výtvarných námětů 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- dodává žákům sebedůvěru ve všech výtvarných činnostech 

- umožňuje žákům zažít úspěch 

žák: 

- respektuje pravidla týmové práce 

- nenechá se odradit neúspěchem 

Kompetence občanské  

Učitel: 

- vede žáky ke vzájemné pomoci 

- učí žáka obhájit si názor týkající se ztvárnění skutečnosti 

- vede žáky k ochraně školního i veřejného majetku 

žák: 

- respektuje názory druhých 

- prezentuje svoji práci ve výtvarných soutěžích 

- akceptuje kultury jiných národů a etnik 
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Kompetence pracovní  

Učitel: 

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti při práci s výtvarnými materiály 

žák: 

- zachází šetrně a vhodně s výtvarným materiálem 

- podílí se na výzdobě školy 

 

 

 

 

1.ročník 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 1.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

zvládnou základní 

dovednosti pro 

vlastní tvorbu 

 správně držet tužku, štětec, 

pastel a další výtvarný 

materiál 

 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

poznat a osvojit si vlastnosti 

jednotlivých výtvarných 

materiálů 

 

osvojit si základy 

bezpečnosti při práci 

držení tužky, štětce, pastelu, křídy 

(kontrolovaný pohyb ruky na velké 

ploše s využitím pohybu v prostoru 

– ve stoje, v kleče…) 

 

tvoření špetky 

 

 

základní dovednosti a postupy při 

práci s různými materiály 
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rozpoznávat, 

pojmenovat a 

porovnat linie, 

barvy, tvary, objekty 

ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby 

ostatních i na 

příkladech 

z běžného života  

( s dopomocí 

učitele) 

rozlišit základní tvary, barvy 

a linie 

 

rozlišit pojem kresba a 

malba 

 

zkoušet barvy míchat 

 

poznávat vlastnosti barev 

(husté-řídké,světlé-tmavé) a 

využívat je v praxi 

 

poznat, zobrazit a 

pojmenovat barvy a objekty 

 

rozvíjet cit pro prostor 

 

rozvíjet cit pro výtvarný 

rytmus 

 

rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

Dekorativní a prostorové práce 

s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

vytrhávání, vystřihování, lepení a 

dotváření 

prostorové práce 

dekorativní práce, hra a práce 

s tvary – čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh 

Kresba 

hra a práce s linií – rovná čára, 

křivá čára, vlnovka, přerušovaná 

čára, tahy svislé, šikmé, 

vodorovné, kroužení, ovál 

….(pastelky, křídy, fixy, prstové 

barvy…) 

Malba 

hra s barvou (pojmenovávání 

základních barev) 

technika malby vodovými, 

temperovými a prstovými barvami, 

suchým pastelem(souvislé tahy 

štětcem, přerušované tahy štětcem 
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– tečky, skvrny, čárky) 

kreslení a malování podle názoru 

uplatňovat vlastní 

zkušenosti, prožitky 

a fantazii při 

tvůrčích činnostech, 

být schopen sdělit 

výsledky své 

činnosti svým 

spolužákům 

 

 vyhledat a dotvářet 

přírodniny 

 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí činnosti 

 

seznámit se s pojmem 

ilustrace 

 

 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

práce s přírodninami – kůra, dřevo, 

kaštany, žaludy, kámen… 

tematická malba a kresba -

zobrazování jednoduchých věcí 

denní potřeby, ze života dětí…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

práce s modelovací hmotou 

Výtvarné umění 

ilustrátoři dětských knížek, 

pohádky, časopisy, filmy, hračky, 

loutky… 

 

 OSV – OR  

Kreativita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ročník 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 2.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 
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zvládnou základní 

dovednosti pro 

vlastní tvorbu 

 správně držet tužku, štětec, 

pastel a další výtvarný 

materiál 

 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

poznat a osvojit si vlastnosti 

jednotlivých výtvarných 

materiálů 

 

osvojit si základy 

bezpečnosti při práci 

držení tužky, štětce, pastelu, křídy 

(kontrolovaný pohyb ruky na velké 

ploše s využitím pohybu v prostoru 

– ve stoje, v kleče…) 

 

tvoření špetky 

 

 

 

základní dovednosti a postupy při 

práci s různými materiály 

 

 

rozpoznávat, 

pojmenovat a 

porovnat linie, 

barvy, tvary, objekty 

ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby 

ostatních i na 

příkladech 

z běžného života  

( s dopomocí 

učitele) 

rozlišit základní tvary, barvy 

a linie 

 

rozlišit pojem kresba a 

malba 

 

zkoušet barvy míchat 

 

poznávat vlastnosti barev 

(husté-řídké,světlé-tmavé) a 

využívat je v praxi 

 

poznat, zobrazit a 

pojmenovat barvy a objekty 

 

osvojovat si rytmické řazení 

ornamentálních prvků 

 

rozvíjet cit pro prostor 

Dekorativní a prostorové práce 

s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

vytrhávání, vystřihování, lepení a 

dotváření 

techniky plastického vyjadřování –

např. samotvrdnoucí hmota, 

modurit, papír… 

prostorové práce 

dekorativní práce, hra a práce 

s tvary – čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh 

výtvarné využití přírodního 
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rozvíjet cit pro výtvarný 

rytmus 

 

rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

využívat vlastní zrakové, 

sluchové a hmatové vjemy 

pro vlastní tvorbu 

 

materiálu – tisk, otisk 

manipulace s tiskátky – střídání 2 

barev 

Kresba 

hra a práce s linií – rovná čára, 

křivá čára, vlnovka, přerušovaná 

čára, tahy svislé, šikmé, 

vodorovné, kroužení, ovál 

….(pastelky, křídy, fixy, prstové 

barvy, dřívko, uhel…) 

kombinace linie a tvaru v ploše, 

barva 

vykreslování a dokreslování 

Malba 

hra s barvou (pojmenovávání 

základních barev) 

technika míchání barev 

technika malby vodovými, 

temperovými a prstovými barvami, 

suchým pastelem  (tahy štětcem, 

zapouštění a míchání barev) 

kreslení a malování podle názoru 
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uplatňovat vlastní 

zkušenosti, prožitky 

a fantazii při 

tvůrčích činnostech, 

být schopen sdělit 

výsledky své 

činnosti svým 

spolužákům 

 

 vyhledat a dotvářet 

přírodniny 

 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí  

činnosti 

 

s dopomocí učitele 

formulovat popis vlastní 

tvorby 

 

seznámit se s pojmem 

ilustrace 

 

 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

práce s přírodninami – kůra, dřevo, 

kaštany, žaludy, kámen… 

tematická malba a kresba -

zobrazování jednoduchých věcí 

denní potřeby, ze života dětí…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

práce s modelovací hmotou 

Výtvarné umění 

ilustrátoři dětských knížek, 

pohádky, časopisy, filmy, hračky, 

loutky… 

 
 OSV – OR  

Kreativita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ročník 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 3.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 
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zvládnou základní 

dovednosti pro 

vlastní tvorbu 

 správně držet tužku, štětec, 

pastel a další výtvarný 

materiál 

 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

poznat a osvojit si vlastnosti 

jednotlivých výtvarných 

materiálů 

 

upevnit si základy 

bezpečnosti při práci 

držení tužky, štětce, pastelu, křídy 

(kontrolovaný pohyb ruky na 

menší ploše) 

 

činnosti s použitím různých druhů 

štětců 

 

 

základní dovednosti a postupy při 

práci s různými materiály 

 

  

rozpoznávat, 

pojmenovat a 

porovnat linie, 

barvy, tvary, objekty 

ve výsledcích tvorby 

vlastní, tvorby 

ostatních i na 

příkladech 

z běžného života  

( s dopomocí 

učitele) 

rozlišit základní tvary, barvy 

a linie 

 

rozlišit pojem kresba a 

malba 

 

zkoušet barvy míchat 

 

poznávat vlastnosti barev 

(husté-řídké,světlé-tmavé) a 

využívat je v praxi 

 

poznat, zobrazit a 

pojmenovat barvy a objekty 

 

rozvíjet cit pro prostor 

 

rozvíjet cit pro výtvarný 

rytmus 

Dekorativní a prostorové práce 

s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

vytrhávání, vystřihování, lepení a 

dotváření 

koláž 

techniky plastického vyjadřování –

např. samotvrdnoucí hmota, 

modurit, papír… 

prostorové práce 

dekorativní práce, hra a práce 

s tvary – čtverec, obdélník, 
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rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

trojúhelník, kruh 

výtvarné využití přírodního 

materiálu – tisk, otisk 

manipulace s tiskátky – střídání 

více barev 

Kresba 

hra a práce s linií – rovná čára, 

křivá čára, vlnovka, přerušovaná 

čára, tahy svislé, šikmé, 

vodorovné, kroužení, ovál 

….(pastelky, křídy, fixy, prstové 

barvy, dřívko, uhel…) 

kombinace linie a tvaru v ploše, 

barva 

vykreslování a dokreslování 

Malba 

hra s barvou (pojmenovávání 

základních barev), rozfoukávání 

barev 

teplé a studené barvy 

technika míchání barev 
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technika malby vodovými, 

temperovými a prstovými barvami, 

suchým pastelem 

kreslení a malování podle názoru 

uplatňovat vlastní 

zkušenosti, prožitky 

a fantazii při 

tvůrčích činnostech, 

být schopen sdělit 

výsledky své 

činnosti svým 

spolužákům 

 

 vyhledat a dotvářet 

přírodniny 

 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

dle svých schopností 

ztvárňovat jednoduché 

prostorové situace 

 

rozvíjet schopnost vyjádřit 

se o svém tvůrčím záměru a 

hodnotit ho 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí  

činnosti 

 

seznámit se s pojmem 

ilustrace 

 

vnímat tvorbu výtvarných 

umělců tvořících pro děti 

 

 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

práce s přírodninami – kůra, dřevo, 

kaštany, žaludy, kámen… 

modelování (hlína, samotvrdnoucí 

hmoty,… práce s pískem) 

tematická malba a kresba -

zobrazování jednoduchých věcí 

denní potřeby, ze života dětí…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

Výtvarné umění 

ilustrátoři dětských knížek, 

pohádky, časopisy, filmy, hračky, 

loutky… 

 

 OSV – OR  

Kreativita   
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4.ročník 

 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 4.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

  

Průřezová témata 

uplatňovat základní 

dovednosti pro 

vlastní tvorbu, 

realizovat  svůj 

tvůrčí záměr 

 správně držet tužku, štětec, 

pastel a další výtvarný 

materiál 

 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

poznat a osvojit si vlastnosti 

jednotlivých výtvarných 

materiálů 

 

upevnit si základy 

bezpečnosti při práci 

činnosti s použitím různých druhů 

štětců 

 

 

základní dovednosti a postupy při 

práci s různými materiály 

 

  

 

rozlišovat, 

porovnávat, třídit a 

pojmenovat linie, 

barvy, tvary, 

objekty, rozpoznávat 

jejich základní 

vlastnosti a vztahy 

rozlišit základní tvary, barvy 

a linie 

 

rozlišit pojem kresba a 

malba 

 

zkoušet míchat barvy 

Dekorativní a prostorové práce 

s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

vytrhávání, vystřihování, lepení a 
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(kontrasty – 

velikost, barevný 

kontrast(, získané 

zkušenosti 

uplatňovat podle 

svých schopností při 

vlastní tvorbě, při 

vnímání tvorby 

ostatních, při 

vnímání umělecké 

produkce i na 

příkladech 

z běžného života ( 

s dopomocí učitele) 

 

 

poznávat vlastnosti barev 

(husté-řídké,světlé-tmavé) a 

využívat je v praxi 

 

poznat, zobrazit a 

pojmenovat barvy a objekty 

 

experimentovat 

s dekorativním písmem 

 

rozvíjet cit pro prostorové 

ztvárnění 

 

rozvíjet cit pro výtvarný 

rytmus 

 

rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

mít povědomí o částech 

lidského těla a dle svých 

schopností jej znázorňovat 

 

dotváření 

kombinované techniky 

techniky plastického vyjadřování –

např. samotvrdnoucí hmota, 

modurit, papír… 

prostorové práce z papíru 

dekorativní práce - koláž, 

kompozice v ploše 

výtvarné využití přírodního 

materiálu – tisk, otisk 

kombinace tradičních a 

netradičních výtvarných 

prostředků 

manipulace s tiskátky – střídání 

více barev 

Kresba 

hra a práce s linií  

upevňování techniky kresby z 1. 

období 

kresbou vystihnout tvar objektu a 
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jeho začlenění v ploše 

kombinace linie a tvaru v ploše, 

barva 

vykreslování a dokreslování 

Malba 

hra s barvou (pojmenovávání 

základních barev), rozfoukávání 

barev 

teplé a studené barvy, tmavé a 

světlé odstíny barev 

technika míchání barev 

technika malby vodovými, 

temperovými a prstovými barvami 

barevné kontrasty, proporční 

vztahy 

kreslení a malování podle názoru 

při tvorbě vycházet 

ze svých zrakových, 

hmatových i 

sluchových vjemů, 

vlastních prožitků, 

zkušeností a fantazie 

 

 vyhledat a dotvářet 

přírodniny 

 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

dle svých schopností 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

práce s přírodninami 

modelování (hlína, samotvrdnoucí 

hmoty,… práce s pískem) 

  OSV – OR  

Kreativita   
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ztvárňovat jednoduché 

prostorové situace 

 

rozvíjet schopnost vyjádřit 

se o svém tvůrčím záměru a 

hodnotit ho 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí  

činnosti 

 

seznámit se s pojmem 

ilustrace 

 

vnímat tvorbu výtvarných 

umělců tvořících pro děti 

 

 

tematická malba a kresba -

zobrazování jednoduchých věcí 

denní potřeby, ze života dětí, 

výtvarné zpracování poznatků 

z přírody a světa…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

Výtvarné umění 

ilustrátoři dětských knížek, 

pohádky, časopisy, filmy, 

komiks,hračky, loutky 

 

 

 

 

vyjádřit (slovně, 

mimoslovně, 

graficky) pocit 

z vnímání tvůrčí 

činnosti vlastní, 

ostatních i 

uměleckého díla 

umět se zapojit do práce 

skupiny 

obhájit vizuálně obrazná 

vyjádření,  která si sám 

vybral nebo dotvořil 

věci denní potřeby 

příroda 

svět okolo nás 
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5.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 5.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

uplatňovat základní 

dovednosti pro 

vlastní tvorbu, 

realizovat  svůj 

tvůrčí záměr 

 správně držet tužku, štětec, 

pastel a další výtvarný 

materiál 

 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

upevnit si vlastnosti 

jednotlivých výtvarných 

materiálů 

 

upevnit si základy 

bezpečnosti při práci 

činnosti s použitím různých druhů 

štětců 

 

 

základní dovednosti a postupy při 

práci s různými materiály 

 

  

rozlišovat, 

porovnávat, třídit a 

pojmenovat linie, 

barvy, tvary, 

objekty, rozpoznávat 

jejich základní 

vlastnosti a vztahy 

(kontrasty – 

velikost, barevný 

kontrast(, získané 

zkušenosti 

rozlišit základní tvary, barvy 

a linie 

 

zkoušet míchat barvy 

 

poznávat vlastnosti barev 

(husté-řídké,světlé-tmavé) a 

využívat je v praxi 

 

experimentovat 

s dekorativním písmem 

Dekorativní a prostorové práce 

s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

vytrhávání, vystřihování, lepení a 

dotváření 

kombinované techniky 

techniky plastického vyjadřování –
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uplatňovat podle 

svých schopností při 

vlastní tvorbě, při 

vnímání tvorby 

ostatních, při 

vnímání umělecké 

produkce i na 

příkladech 

z běžného života ( 

s dopomocí učitele) 

 

 

rozvíjet cit pro prostorové 

ztvárnění 

 

rozvíjet cit pro výtvarný 

rytmus 

 

rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

mít povědomí o částech 

lidského těla a dle svých 

schopností jej znázorňovat 

 

např. samotvrdnoucí hmota, 

modurit, papír… 

prostorové práce z papíru 

dekorativní práce - koláž, 

kompozice v ploše 

výtvarné využití přírodního 

materiálu – tisk, otisk 

manipulace s tiskátky – střídání 

více barev 

Kresba 

hra a práce s linií  

upevňování techniky kresby z 1. 

období 

kresbou vystihnout tvar objektu a 

jeho začlenění v ploše 

kombinace linie a tvaru v ploše, 

barva 

vykreslování a dokreslování 

Malba 

hra s barvou (vyjádření emocí, 
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dotváření barevných skvrn) 

teplé a studené barvy, tmavé a 

světlé odstíny barev 

technika míchání barev 

technika malby vodovými, 

temperovými a prstovými barvami 

barevné kontrasty, proporční 

vztahy 

kreslení a malování podle názoru 

při tvorbě vycházet 

ze svých zrakových, 

hmatových i 

sluchových vjemů, 

vlastních prožitků, 

zkušeností a fantazie 

 

 vyhledat a dotvářet 

přírodniny 

 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

dle svých schopností 

ztvárňovat jednoduché 

prostorové situace 

 

rozvíjet schopnost vyjádřit 

se o svém tvůrčím záměru a 

hodnotit ho 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí  

činnosti 

 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

práce s přírodninami 

modelování (hlína, samotvrdnoucí 

hmoty,… práce s pískem) 

tematická malba a kresba -

zobrazování jednoduchých věcí 

denní potřeby, ze života dětí, 

výtvarné zpracování poznatků 

z přírody a světa…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

 

 OSV – OR  

Kreativita   
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vnímat tvorbu výtvarných 

umělců tvořících pro děti 

 

 

Výtvarné umění 

ilustrátoři dětských knížek, 

pohádky, časopisy, filmy, komiks 

hračky, loutky 

díla vybraných českých 

výtvarných umělců pro děti 

vyjádřit (slovně, 

mimoslovně, 

graficky) pocit 

z vnímání tvůrčí 

činnosti vlastní, 

ostatních i 

uměleckého díla 

umět se zapojit do práce 

skupiny 

obhájit vizuálně obrazná 

vyjádření,  která si sám 

vybral nebo dotvořil 

 

podílet se na reprezentaci 

školy (výzdoba školy, 

výtvarné soutěže) 

práce ve skupině, hodnocení 

vlastní práce 

příroda 

svět okolo nás 

 

  

 

6.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 6.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

uplatňovat základní 

dovednosti při 

přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru 

zvolit vhodné výtvarné 

prostředky, 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

zvolit vhodný podklad pro 

Prostředky a postupy pro 

vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

prožitků, představ, zkušeností, 

myšlenek, situací a událostí 

 

činnosti s použitím různých 
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výtvarnou techniku 

 

experimentovat a 

kombinovat vhodné 

výtvarné prostředky 

výtvarných prostředků a materiálů 

(přírodních i umělých)  

 

kombinované výtvarné techniky 

 

 

uplatňovat linie, 

barvy, tvary a 

objekty v ploše i 

prostoru podle 

vlastního tvůrčího 

záměru, využívat 

jejich vlastnosti a 

vztahy, pojmenovat 

je ve výsledcích 

vlastní tvorby i 

tvorby ostatních, 

vnímat a porovnávat 

jejich uplatnění 

v běžné i umělecké 

produkci 

 

experimentovat s tvary 

 

rozvíjet cit pro výtvarný 

rytmus 

 

experimentovat 

s dekorativním písmem 

 

rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

používat správnou techniku 

malby, míchat a vrstvit 

barvy 

 

využívat znalostí o 

základních barvách 

k osobitému výtvarnému 

vyjádření (vyjádření emocí a 

nálad) 

 

rozvíjet cit pro prostorové 

ztvárnění 

 

převádět své představy do 

Kresba 

linie, tvar, objem – jejich rozvržení 

v ploše, v prostoru( kresbou 

vystihnout tvar objektu a jeho 

začlenění v ploše) 

vztahy a uspořádání prvků 

v ploše(rytmus, struktura, kontrast) 

jednoduché plošné kompozice 

z geometrických tvarů – přímka, 

křivka, spirály, elipsy – řazení, 

rytmus, prolínání 

kresbou vystihnout tvar objektu a 

jeho začlenění v ploše 

práce se šablonami 

Malba 

barvy studené a teplé, odstíny 

barev 
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objemových rozměrů 

 

 

hra s barvou (vyjádření emocí) 

technika malby vodovými, 

temperovými a prstovými barvami 

technika míchání barev 

kreslení a malování podle názoru 

Dekorativní a prostorové práce 

s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

prostorové práce z papíru 

kombinované techniky(vyjádření 

vjemů, emocí, situací) 

dekorativní práce – využití tvaru, 

linie, kombinace barev a 

pravidelného střídání lineárních 

symbolů(koláž, kompozice 

v ploše) 

výtvarné využití přírodního 

materiálu – tisk, otisk 

Grafika 

různé typy písma, jeho využití 
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v běžném životě 

písmo a užitá grafika, reklama 

grafické techniky(např. otisk 

papírové matrice…) 

při vlastní tvorbě 

vycházet ze svých 

vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek,  

 

hledat a zvolit pro 

jejich vyjádření 

nejvhodnější 

prostředky a 

postupy,  

 

zhodnotit a 

prezentovat 

výsledek své tvorby, 

porovnávat jej 

s výsledky ostatních 

 

  

 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

rozvíjet schopnost vyjádřit 

se o svém tvůrčím záměru a 

hodnotit ho 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí  

činnosti 

 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

tematická malba a kresba -  ze 

života dětí, výtvarné zpracování 

poznatků z přírody, světa…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

 

 

OSV – OR  

Kreativita   

 

EVV  

Vztah člověka k prostředí 

 

OSV – OR  

Psychohygiena 

 

vnímat a porovnávat 

výsledky běžné i 

umělecké produkce, 

slovně vyjádřit své 

postřehy a pocity 

 

 

hovořit o vlastním přístupu 

k výtvarnému pojetí a 

významech ukrytých ve 

vlastních výtvarných pracích 

 

tolerovat tvorbu jiných 

 

porozumět výtvarným 

pracím spolužáků a čerpat 

Výběr a třídění výsledků 

vlastních tvůrčích činností - 

osobní rozvoj 

práce ve skupině, porovnávání, 

hodnocení vlastní práce 

Výtvarné umění 
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inspiraci pro vlastní tvorbu 

 

orientovat se v hlavních 

oblastech výtvarného umění 

 

vnímat a porovnávat 

výsledky umělecké produkce 

a čerpat inspiraci pro vlastní 

tvorbu 

 

podílet se na prezentaci 

školy (výzdoba školy, 

výtvarné soutěže) 

ilustrátoři dětských knížek, 

pohádky, časopisy, filmy, komiks 

hračky, loutky, loutkový film 

díla vybraných českých 

výtvarných umělců pro děti 

fotografie, tiskoviny 

výtvarná tvorba nejstarších 

civilizací 

práce s encyklopedií 

 

 

7.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 7.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

uplatňovat základní 

dovednosti při 

přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru 

zvolit vhodné výtvarné 

prostředky, 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

zvolit vhodný podklad pro 

výtvarnou techniku 

 

experimentovat a 

Prostředky a postupy pro 

vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

prožitků, představ, zkušeností, 

myšlenek, situací a událostí 

 

činnosti s použitím různých 

výtvarných prostředků a materiálů 

(přírodních i umělých)  
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kombinovat vhodné 

výtvarné prostředky 

kombinované výtvarné techniky 

 

 

uplatňovat linie, 

barvy, tvary a 

objekty v ploše i 

prostoru podle 

vlastního tvůrčího 

záměru, využívat 

jejich vlastnosti a 

vztahy, pojmenovat 

je ve výsledcích 

vlastní tvorby i 

tvorby ostatních, 

vnímat a porovnávat 

jejich uplatnění 

v běžné i umělecké 

produkci 

 

experimentovat s tvary 

 

rozvíjet cit pro výtvarný 

rytmus 

 

experimentovat 

s dekorativním 

písmem(kombinovat typy 

písma) 

 

rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

seznámit s perspektivou a 

využít ji při vlastní výtvarné 

tvorbě 

 

používat správnou techniku 

malby, míchat a vrstvit 

barvy 

 

využívat znalostí o 

základních barvách 

k osobitému výtvarnému 

vyjádření (vyjádření emocí a 

nálad) 

 

rozvíjet cit pro prostorové 

Kresba 

linie, tvar, objem – jejich rozvržení 

v ploše, v prostoru, šrafování ( 

kresbou vystihnout tvar objektu a 

jeho začlenění v ploše) 

vztahy a uspořádání prvků 

v ploše(rytmus, struktura, kontrast) 

experimentální řazení, 

seskupování, zmenšování, 

zvětšování, vrstvení tvarů a linií 

v ploše i prostoru 

kresbou vystihnout tvar objektu a 

jeho začlenění v ploše 

poznatky o perspektivě – umístění 

postav na plochu, pohyb těla a jeho 

umístění v prostoru 

práce se šablonami 

Malba 

barvy studené a teplé, odstíny 

barev 
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ztvárnění 

 

převádět své představy do 

objemových rozměrů 

 

 

hra s barvou (vyjádření emocí) 

technika malby vodovými, 

temperovými a prstovými barvami 

technika míchání barev 

barevné ztvárnění přírodních i 

fantazijních objektů 

kreslení a malování podle názoru 

Dekorativní a prostorové práce 

s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

prostorové práce z papíru 

kombinované techniky(vyjádření 

vjemů, emocí, situací) 

dekorativní práce – využití tvaru, 

linie, kombinace barev a 

pravidelného střídání lineárních 

symbolů(koláž, kompozice 

v ploše) 

výtvarné využití přírodního 

materiálu – tisk, otisk 
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Grafika 

různé typy písma, jeho využití 

v běžném životě 

písmo a užitá grafika, reklama 

grafické techniky(např. otisk 

papírové matrice…) 

při vlastní tvorbě 

vycházet ze svých 

vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek,  

 

hledat a zvolit pro 

jejich vyjádření 

nejvhodnější 

prostředky a 

postupy,  

 

zhodnotit a 

prezentovat 

výsledek své tvorby, 

porovnávat jej 

s výsledky ostatních 

 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

rozvíjet schopnost vyjádřit 

se o svém tvůrčím záměru a 

hodnotit ho 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí  

činnosti 

 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

Vyjádření prostoru pomocí 

perspektivních postupů 

tematická malba a kresba -  ze 

života dětí, výtvarné zpracování 

poznatků z přírody, světa…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

 

 

   

OSV – OR  

Kreativita   

 

EVV  

Vztah člověka k prostředí 

 

OSV – OR  

Psychohygiena 

 

 

 

vnímat a porovnávat 

výsledky běžné i 

umělecké produkce, 

slovně vyjádřit své 

postřehy a pocity 

 

hovořit o vlastním přístupu 

k výtvarnému pojetí a 

významech ukrytých ve 

vlastních výtvarných pracích 

 

tolerovat tvorbu jiných 

Výběr a třídění výsledků 

vlastních tvůrčích činností - 

osobní rozvoj 

práce ve skupině, porovnávání, 
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porozumět výtvarným 

pracím spolužáků a čerpat 

inspiraci pro vlastní tvorbu 

 

orientovat se v hlavních 

oblastech výtvarného umění 

 

vnímat a porovnávat 

výsledky umělecké produkce 

a čerpat inspiraci pro vlastní 

tvorbu 

 

podílet se na prezentaci 

školy (výzdoba školy, 

výtvarné soutěže) 

hodnocení vlastní práce 

Výtvarné umění 

ilustrátoři dětských knížek, filmy, 

komiks,hračky, loutky, loutkový 

film 

díla vybraných českých 

výtvarných umělců pro děti 

fotografie, plastika 

výtvarná tvorba nejstarších 

civilizací 

práce s encyklopedií 

 

 

 

8.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 8.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

uplatňovat základní 

dovednosti při 

přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru 

zvolit vhodné výtvarné 

prostředky, 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

Prostředky a postupy pro 

vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

prožitků, představ, zkušeností, 

myšlenek, situací a událostí 
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zvolit vhodný podklad pro 

výtvarnou techniku 

 

experimentovat a 

kombinovat vhodné 

výtvarné prostředky 

činnosti s použitím různých 

výtvarných prostředků a materiálů 

(přírodních i umělých)  

 

kombinované výtvarné techniky 

 

 

uplatňovat linie, 

barvy, tvary a 

objekty v ploše i 

prostoru podle 

vlastního tvůrčího 

záměru, využívat 

jejich vlastnosti a 

vztahy, pojmenovat 

je ve výsledcích 

vlastní tvorby i 

tvorby ostatních, 

vnímat a porovnávat 

jejich uplatnění 

v běžné i umělecké 

produkci 

 

experimentovat s tvary 

 

rozvíjet cit pro výtvarný 

rytmus 

 

experimentovat 

s dekorativním 

písmem(kombinovat typy 

písma) 

 

rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

procvičovat využívání 

perspektivy  při vlastní 

výtvarné tvorbě 

 

používat správnou techniku 

malby, míchat a vrstvit 

barvy 

 

využívat znalostí o 

základních barvách 

k osobitému výtvarnému 

Kresba 

linie, tvar, objem – jejich rozvržení 

v ploše, v prostoru, šrafování ( 

kresbou vystihnout tvar objektu a 

jeho začlenění v ploše) 

způsoby stínování 

vztahy a uspořádání prvků 

v ploše(rytmus, struktura, kontrast) 

experimentální řazení, 

seskupování, zmenšování, 

zvětšování, vrstvení tvarů a linií 

v ploše i prostoru 

kresbou vystihnout tvar objektu a 

jeho začlenění v ploše 

poznatky o perspektivě – umístění 

postav na plochu, pohyb těla a jeho 

umístění v prostoru 
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vyjádření (vyjádření emocí a 

nálad, situací a událostí) 

 

rozvíjet cit pro prostorové 

ztvárnění 

 

převádět své představy do 

objemových rozměrů 

 

 

práce se šablonami 

Malba 

barvy studené a teplé, odstíny 

barev,sytost,tón, harmonie, 

kontrast 

hra s barvou (vyjádření emocí) 

barevné ztvárnění přírodních i 

fantazijních objektů 

figurální malba 

zdokonalovat techniku malby a 

kresby při kreslení a malování 

podle názoru 

Dekorativní a prostorové práce 

s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

plastická a prostorová tvorba 

(např. hlína, papír, drát…) 

kombinované techniky(vyjádření 

vjemů, emocí, situací) 

dekorativní práce – využití tvaru, 

linie, kombinace barev a 
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pravidelného střídání lineárních 

symbolů(koláž, kompozice 

v ploše, mozaika, frotáž, textilní a 

papírová aplikace…) 

výtvarné využití přírodního 

materiálu – tisk, otisk 

Grafika 

uplatnění písma – typy písma 

s využitím PC, řadit písmo 

v ploše,hůlkové písmo 

písmo a užitá grafika, reklama, 

propagační prostředky 

grafické techniky(např. otisk 

papírové matrice…) 

při vlastní tvorbě 

vycházet ze svých 

vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek,  

 

hledat a zvolit pro 

jejich vyjádření 

nejvhodnější 

prostředky a 

postupy,  

 

zhodnotit a 

prezentovat 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

rozvíjet schopnost vyjádřit 

se o svém tvůrčím záměru a 

hodnotit ho 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí  

činnosti 

 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

Vyjádření prostoru pomocí 

perspektivních postupů 

tematická malba a kresba -  ze 

života dětí, výtvarné zpracování 

poznatků z přírody, světa…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

 OSV – OR  

Kreativita   

 

EVV  

Vztah člověka k prostředí 

 

OSV – OR  

Psychohygiena 
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výsledek své tvorby, 

porovnávat jej 

s výsledky ostatních 

 

 

vnímat a porovnávat 

výsledky běžné i 

umělecké produkce, 

slovně vyjádřit své 

postřehy a pocity 

 

 

hovořit o vlastním přístupu 

k výtvarnému pojetí a 

významech ukrytých ve 

vlastních výtvarných pracích 

 

tolerovat tvorbu jiných 

 

porozumět výtvarným 

pracím spolužáků a čerpat 

inspiraci pro vlastní tvorbu 

 

orientovat se v hlavních 

oblastech výtvarného umění 

 

vnímat a porovnávat 

výsledky umělecké produkce 

a čerpat inspiraci pro vlastní 

tvorbu 

 

podílet se na prezentaci 

školy (výzdoba školy, 

výtvarné soutěže) 

Výběr a třídění výsledků 

vlastních tvůrčích činností - 

osobní rozvoj 

práce ve skupině, porovnávání, 

hodnocení vlastní práce 

Výtvarné umění 

díla vybraných českých 

výtvarných umělců pro děti 

práce s uměleckým dílem 

experimenty s reprodukcemi 

uměleckých děl – renesance, 

baroko, klasicismus (malířství, 

sochařství, grafika, architektura) 

práce s encyklopedií 

galerie na www 
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9.ročník 

 

Oblast: 

Umění a kultura  

                        

Předmět:                                           

Výtvarná výchova 
Období 9.r. 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

uplatňovat základní 

dovednosti při 

přípravě, realizaci a 

prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru 

zvolit vhodné výtvarné 

prostředky, 

připravit si pomůcky 

k výtvarné činnosti 

 

zvolit vhodný podklad pro 

výtvarnou techniku 

 

experimentovat a 

kombinovat vhodné 

výtvarné prostředky 

Prostředky a postupy pro 

vyjádření emocí, pocitů, nálad, 

prožitků, představ, zkušeností, 

myšlenek, situací a událostí 

 

činnosti s použitím různých 

výtvarných prostředků a materiálů 

(přírodních i umělých)  

 

kombinované výtvarné techniky 

 

 

 

  

uplatňovat linie, 

barvy, tvary a 

objekty v ploše i 

prostoru podle 

vlastního tvůrčího 

záměru, využívat 

jejich vlastnosti a 

vztahy, pojmenovat 

je ve výsledcích 

experimentovat 

s dekorativním 

písmem(kombinovat typy 

písma) 

 

rozvíjet své vlastní 

pozorování, vyjadřovací 

schopnosti 

 

Kresba 

linie, tvar, objem – jejich rozvržení 

v ploše, v prostoru, šrafování ( 

kresbou vystihnout tvar objektu a 

jeho začlenění v ploše) 

způsoby stínování 

 

  



 230 

vlastní tvorby i 

tvorby ostatních, 

vnímat a porovnávat 

jejich uplatnění 

v běžné i umělecké 

produkci 

 

zdokonalovat techniku 

kresby a zachycení prostoru 

při vlastní výtvarné tvorbě 

 

používat správnou techniku 

malby, míchat a vrstvit 

barvy 

 

využívat znalostí o 

základních barvách 

k osobitému výtvarnému 

vyjádření (vyjádření emocí a 

nálad, situací a událostí) 

 

rozvíjet cit pro prostorové 

ztvárnění 

 

převádět své představy do 

objemových rozměrů 

 

 

vztahy a uspořádání prvků 

v ploše(rytmus, struktura, kontrast) 

experimentální řazení, 

seskupování, zmenšování, 

zvětšování, vrstvení tvarů a linií 

v ploše i prostoru 

kresbou vystihnout tvar objektu a 

jeho začlenění v ploše – kresba 

podle skutečnosti (např. zátiší, 

portrét, figura…) 

poznatky o perspektivě – umístění 

postav na plochu, pohyb těla a jeho 

umístění v prostoru 

Malba 

barvy studené a teplé, odstíny 

barev,sytost,tón, harmonie, 

kontrast 

barevné kompozice 

barevné ztvárnění přírodních i 

fantazijních objektů 

malba podle skutečnosti 

Dekorativní a prostorové práce 
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s experimentováním 

manipulace s objekty, modelování 

plastická a prostorová tvorba 

(např. hlína, papír, drát…) 

kombinované techniky(vyjádření 

vjemů, emocí, situací) 

dekorativní práce – využití tvaru, 

linie, kombinace barev a 

pravidelného střídání lineárních 

symbolů(koláž, kompozice 

v ploše) 

výtvarné využití přírodního 

materiálu – tisk, otisk 

Grafika 

různé typy písma, jeho využití 

v běžném životě 

písmo a užitá grafika, reklama, 

propagační prostředky 

grafické techniky 

práce v grafických editorech 
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při vlastní tvorbě 

vycházet ze svých 

vlastních zkušeností, 

představ a myšlenek,  

 

hledat a zvolit pro 

jejich vyjádření 

nejvhodnější 

prostředky a 

postupy,  

 

zhodnotit a 

prezentovat 

výsledek své tvorby, 

porovnávat jej 

s výsledky ostatních 

 

ztvárňovat vlastní prožitky a 

představy 

 

rozvíjet schopnost vyjádřit 

se o svém tvůrčím záměru a 

hodnotit ho 

 

prezentovat výsledky své 

tvůrčí  

činnosti 

 

Výtvarné osvojování skutečnosti 

Vyjádření prostoru pomocí 

perspektivních postupů 

tematická malba a kresba -  ze 

života dětí, výtvarné zpracování 

poznatků z přírody, světa…. 

spontánní kresba a malba 

s uplatněním vlastního zážitku a 

fantazie 

 

 

OSV – OR  

Kreativita   

 

EVV  

Vztah člověka 

k prostředí 

 

OSV – OR  

Psychohygiena 

 

 

 

 

 

vnímat a porovnávat 

výsledky běžné i 

umělecké produkce, 

slovně vyjádřit své 

postřehy a pocity 

 

 

hovořit o vlastním přístupu 

k výtvarnému pojetí a 

významech ukrytých ve 

vlastních výtvarných pracích 

 

tolerovat tvorbu jiných 

 

porozumět výtvarným 

pracím spolužáků a čerpat 

inspiraci pro vlastní tvorbu 

 

orientovat se v hlavních 

oblastech výtvarného umění 

 

vnímat a porovnávat 

Výběr a třídění výsledků 

vlastních tvůrčích činností - 

osobní rozvoj 

práce ve skupině, porovnávání, 

hodnocení vlastní práce 

Výtvarné umění 

díla vybraných českých 

výtvarných umělců pro děti 

práce s uměleckým dílem 

experimenty s reprodukcemi 
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výsledky umělecké produkce 

a čerpat inspiraci pro vlastní 

tvorbu 

 

podílet se na prezentaci 

školy (výzdoba školy, 

výtvarné soutěže) 

uměleckých děl – umění 20. století 

(malířství, sochařství, grafika, 

architektura) 

novodobé výtvarné styly a 

techniky 

výtvarné umění regionu a v našem 

městě 

práce s encyklopedií 

galerie na www 

galerie, výstavy 

 

 

 

 

 

 

5.8  ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví vede žáky k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné a duševní pohody. Rovnoměrně rozvíjí 

fyzické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci. Respektuje celistvost osobnosti žáků. Vede je k pochopení hodnoty 

zdraví, smyslu zdravotní prevence a k péči o své zdraví. 

 Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví pomáhá utváření dovedností a návyků v oblasti zdravého životního stylu, osobní a duševní 

hygieny, výživy, pohybových aktivit apod. 

 Obsah vzdělávací oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví  

a Tělesná výchova,  které jsou zároveň vyučovacími předměty.  



 234 

Do předmětu  Tělesná výchova jsou zahrnuta i korektivní a speciální vyrovnávací cvičení. 

 

Zařazená průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova  

Osobnostní rozvoj :  Seberegulace a sebeorganizace 1. r., 2. r., 3. r., 5. r., 6. r.,  9. r. 

   Sebepoznání a sebepojetí           4. r., 6. r. 

   Psychohygiena             6. r., 9. r. 

 

Sociální rozvoj :  Komunikace                 6. r., 7. r. 

   Spolupráce a soutěživost           1. r., 2. r., 3. r., 4. r., 5. r., 8. r., 9. r. 

   Mezilidské vztahy            6. r., 7. r. 

   Poznávací schopnosti            6. r. 

 

Morální rozvoj :   Hodnoty, postoje, praktická etika    2. r., 5. r., 6. r. 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  8. r. 

 

Environmentální výchova 

    Vztah člověka k prostředí    9. r. 

 

Multikulturní výchova 

   Lidské vztahy      6. r. 

 

Mediální výchova 

   Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  8. r. 
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5.8.1        Výchova ke zdraví 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Vyučovací předmět Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk  

a jeho svět. Vede žáky ke zdravému způsobu života, k péči o své zdraví, jeho zlepšení a posílení. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, 

pracovní návyky, rozvíjejí sociální dovednosti  

a komunikaci, dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení zdraví za různých situací. 

 Výchova ke zdraví je vyučována v 6.-9.ročníku 1 hodinu týdně  v 7. a 8.r. vy pro výuku využita disponibilní dotace/. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k poznávání hodnoty zdraví,správného životního stylu 

žák: 

- zná způsoby aktivní podpory vlastního zdraví a důsledky negativního přístupu člověka ke svému zdraví   

 

Kompetence k řešení problému 

Učitel: 

- vede žáky k vyhledávání informací souvisejících se zdravím a k jejich hodnocení 

žák: 

- rozpozná problém a je schopen hledat vhodný způsob jeho řešení 

- dokáže popsat problém a svěřit se s ním 

- dokáže řešit běžné životní situace 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k využívání informačních a komunikačních technologií 
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- vede žáky ke schopnosti diskutovat o problémech souvisejících se zdravím 

žák: 

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky 

- vhodně komunikuje s vrstevníky , členy rodiny a dospělými 

            Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- rozvíjí u žáků schopnost spolupráce,dodává jim sebedůvěru a zdravé sebevědomí 

- vede je k sebekázni a sebeovládání 

- vede žáky k preferování pozitivních životních cílů,hodnot a zájmů 

žák: 

              -    využívá sociálních dovedností pro předcházení a zvládání stresu 

              -    zvládá zátěžové situace 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- vede žáky k odpovědnému chování při mimořádných událostech 

žák: 

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

- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

            -     vede žáky ke správným hygienickým návykům a správnému životnímu stylu 

- učí žáky praktické znalosti a dovednosti první pomoci 

žák: 

- využívá znalostí první pomoci 

- dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny, 
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Oblast: 

Člověk a zdraví                       

Předmět:    

Výchova ke zdraví                                       
Období:                                                      

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

chápat význam dobrého 

soužití mezi vrstevníky 

i členy rodiny 

 

 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství a rodičovství 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, 

škola, vrstevnická skupina, zájmová skupina 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity-rodina 

6. 

OSV – SR 

Poznávací schopnosti 

Mezilidské vztahy 

 

MKV  

Lidské vztahy 

Určit období dětství a 

puberty 

Vysvětlit pojem puberta 

Vyjmenovat tělesné a 

duševní změny v 

dospívání 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a 

společenské změny 

6.  

Vysvětlit souvislosti a 

ovlivnění zdraví 

výživou 

respektovat zdravotní 

stav svůj i svých 

vrstevníků  

a v rámci svých 

možností usilovat o 

aktivní podporu zdraví 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

podpora zdraví a její formy – prevence a intervence;  

působení na změnu kvality prostředí a chování jedince; 

odpovědnost jedince za zdraví 

dodržování pravidel bezpečnosti  

a ochrany zdraví – bezpečné prostředí ve škole;  

ochrana zdraví při různých činnostech 

6.  

dodržovat správné 

stravovací návyky a v 

rámci svých možností 

uplatňovat zásady 

správné výživy  

a zdravého stravování 

výživa a zdraví – zásady správného stravování;  

vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; 

specifické druhy výživy;  

poruchy příjmu potravy 

Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování 

Tělesná hygiena –zásady osobní hygieny, otužování 

6.  
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Duševní hygiena 

Význam pohybu pro zdraví 

Režim dne 

uplatňovat způsoby 

bezpečného chování  

v sociálním kontaktu  

s vrstevníky, při 

komunikaci  

s neznámými lidmi,   

v konfliktních a 

krizových situacích a v 

případě potřeby 

vyhledat odbornou 

pomoc 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Bezpečné chování-komunikace s vrstevníky a neznámými 

lidmi 

Pohyb v rizikovém prostředí, konfliktní a krizové situace 

Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, 

sexuální kriminalita 

 

6.  

zaujímat odmítavé 

postoje  

ke všem formám 

brutality  

a násilí 

 

uplatňovat účelné 

modely chování 

v případě šikanování, 

násilí a sexuálního 

zneužívání 

 

vnímat vinu dospělého 

člověka dle zákona při 

sexuálním zneužívání 

vědět o centrech 

odborné pomoci 

vyhledat a použít jejich 

šikana a jiné projevy násilí;  

formy sexuálního zneužívání dětí; 

reklamní vlivy, brutalita a násilí  

v médiích 

 

komunikace se službami odborné pomoci-praktické 

dovednosti 

 

Auto destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek – kouření 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací – příklady 

mimořádných událostí, důležitá telefonní čísla, způsob 

oznámení mimořádné situace 

6. 

MV  

Kritické čtení  

a vnímání mediálních 

sdělení 
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telefonní čísla 

 

chápat souvislosti 

zdravotních, 

psychických a 

sociálních rizik 

v souvislosti 

s kouřením 

 

vysvětlit pojem 

závislost na kouření, 

pasivní a aktivní 

kouření 

zvládnout způsob 

oznámení mimořádné 

události na tísňová 

telefonní čísla 

chovat se odpovědně při 

mimořádných 

událostech 

Pěstovat zdravé 

sebevědomí 

Uplatňovat tolerantní 

vztah k druhým lidem 

s prvky empatie 

Pokusit se slušnou 

formou upozorňovat na 

nedostatky jiných žáků 

Přijmout hodnocení od 

jiných žáků 

Osobnostní a sociální rozvoj 

Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému, vztah 

k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

 

 

 

  

6.  

Oblast: 

Člověk a zdraví                       

Předmět:    

Výchova ke zdraví                                       
Období:                                                       
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Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Rozlišit citové vztahy 

ve dvojici /přátelství a 

láska) 

Vyjmenovat různé 

druhy lásek 

Vysvětlit a dodržovat 

pravidla daná školním 

řádem  

Chápat význam 

dobrého soužití 

v prostředí školy 

 

projevovat zdravé 

sebevědomí a 

preferovat  

ve styku s vrstevníky 

pozitivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vztahy ve dvojici – láska 

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - škola 

7.  

Uvědomovat si vliv 

životních podmínek a 

způsobu stravování na 

zdraví 

Uplatňovat zásady 

zdravé výživy 

Uvědomovat si 

nebezpečí poruch 

příjmu 

potravy(mentální 

anorexie, bulimie) 

Dodržovat zásady 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

 

Výživa a zdraví –vliv životních podmínek a způsobů 

stravování na zdraví, specifické druhy výživy, poruchy 

příjmu potravy 

Duševní hygiena – zásady duševní hygieny, význam 

pohybu pro duševní zdraví 

 

 

 

 

 

7.  
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duševní hygieny 

Vysvětlit souvislosti 

mezi duševní a fyzickou 

hygienou 

 

 

 

Vysvětlit důležitost 

dodržování 

bezpečnostních pravidel 

při různých činnostech 

ve škole pro ochranu 

zdraví 

Rozpoznat nebezpečná 

místa ve škole 

(skleněné dveře, okna, 

vitríny, topení apod.) 

Vyjmenovat některé 

civilizační choroby a 

seznámit se s prevencí i 

lékařskou péčí 

Dát do souvislosti 

zdravotní a 

psychosociální rizika 

spojená se závislostí na 

alkoholu 

Vysvětlit, kdy vzniká 

závislost na alkoholu 

 

Orientovat se 

v zákonech omezujících 

konzumaci alkoholu 

v závislosti na věku a 

pracovní činnosti, 

v dopravě 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – 

bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých 

činnostech. 

Civilizační choroby-zdravotní rizika, preventivní a 

lékařská péče 

Auto-destruktivní závislosti-zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek – alkohol 

Manipulativní reklama  -reklamní vlivy 

 

Ochrana za mimořádných událostí – živelní pohromy, 

příprava a obsah evakuačního zavazadla 

 

7.  
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Odmítat falešnou 

reklamu ve spojitosti 

s alkoholem 

Chovat se podle daných 

způsobů po vyhlášení 

mimořádné situace 

Vyjmenovat co patří x 

nepatří do evakuačního 

zavazadla 

Popsat rozdíl mezi 

uplatňováním 

sebekontroly a 

sebeovládání 

v konfliktních situacích 

a nekontrolovaného 

jednání 

Vymyslet několik 

řešení problémových 

situací a vybrat 

nejvhodnější 

Chápat dopad 

nesprávného chování na 

názory a předsudky 

jiných lidí a veřejnosti 

 

projevovat zdravé 

sebevědomí a 

preferovat  

ve styku s vrstevníky 

pozitivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy 

Osobnostní a sociální rozvoj 

 

Seberegulace a sebeorganizace činnosti a chování – 

cvičení sebereflexe, sebekontroly. Sebeovládání a zvládání 

problémových situací 

Stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 

dosažení 

 

 

 

7.  
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Oblast: 

Člověk a zdraví                       

Předmět:    

Výchova ke zdraví                                       
Období:                                                       

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Chápat partnerské 

vztahy jako rovnocenné 

a rovnoprávné 

Vnímat důležitost 

pravidel v komunitě a 

vrstevnické skupině 

s možností odmítnutí 

špatných pravidel 

 

projevovat zdravé 

sebevědomí a 

preferovat  

ve styku s vrstevníky 

pozitivní životní cíle, 

hodnoty a zájmy 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vztahy ve dvojici – partnerské vztahy 

Vztahy a pravidla v soužití komunity-vrstevnická skupina, 

zájmová skupina 

8. 
OSV – SR 

Komunikace 

Pochopit význam slov 

pohlavní styk=sexuální 

styk 

Formulovat základní 

informace a pravidla 

pohlavního styku ve 

vztahu k věku a zdraví 

Uvést argumenty pro 

odložení sexuálního 

života do doby plné 

zralosti 

Orientovat se 

v rozdílech sexuálního 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví –prevence 

rizikového sexuálního chování, předčasná sexuální 

zkušenost, antikoncepce, poruchy pohlavní identity – 

homosexualita (gay, lesbička) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

OSV – OR 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Seberegulace  

a sebeorganizace 

Psychohygiena 

 

OSV – SR 

Komunikace 
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chování (homosexuální, 

bisexuální) 

Vyjmenovat způsoby 

ochrany před 

nechtěným 

těhotenstvím 

 

uvědomovat si základní 

životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě  

se zdravím 

 

Uvědomovat si základní 

životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se 

zdravím 

Formulovat rizika 

nechráněného 

pohlavního styku a 

častého střídání 

partnerů 

Vysvětlit jak může dojít 

k přenosu viru HIV a co 

se děje po proniknutí 

viru do organismu 

Orientovat se v léčbě 

infekcí HIV / AIDS, 

hepatitidy typu C, 

kapavky a syfilidu 

 

uvědomovat si základní 

životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě  

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami – 

bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním 

stykem, HIV/AIDS, hepatitidy), 

Preventivní lékařská péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  
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se zdravím 

Dát do souvislosti 

zdravotní a 

psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním 

dalších návykových 

látek (marihuana, 

kokain, opium, pervitin, 

léky – na které se 

vytváří závislost) 

Orientovat se 

v zákonech o 

manipulaci, šíření a 

prodeji návykových 

látek = trestný čin 

Zvládat vyjmenovat 

zásady pro opuštění 

bytu při mimořádné 

události 

Vnímat důležitost zásad 

kolektivní ochrany a 

pomoci při evakuaci 

starším a postiženým 

lidem 

Závislosti – zdravotní a sociální rizika zneužívání 

návykových látek (marihuana, kokain, opium, pervitin, 

léky ap.) 

Ochrana člověka za mimořádných situací- živelní 

pohromy a příprava bytu při evakuaci 

8.  

Dát do souvislosti 

zdravotní a 

psychosomatická rizika 

spojená se zneužíváním 

dalších návykových 

látek marihuana, opium, 

kokain pervitin, léky – 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

Auto-destruktivní závislosti – zdravotní a sociální rizika 

zneužívání návykových látek –marihuana, opium, kokain 

pervitin, léky apod. 

Ochrana člověka za mimořádných situací - živelní 

pohromy a příprava bytu při evakuaci 

 

8.  
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na které se vytváří 

závislost) 

Orientovat se 

v zákonech o 

manipulaci, šíření a 

prodeji návykových 

látek = trestný čin 

Zvládat vyjmenovat 

zásady pro opuštění 

bytu při mimořádné 

události 

Vnímat důležitost zásad 

kolektivní ochrany a 

pomoci při evakuaci 

starším a postiženým 

lidem 

 

 

Vyslechnout a tolerovat 

názory druhých lidí 

Obhajovat vhodným 

způsobem vlastní 

názory 

Srovnat, případně 

zobecnit pravidla 

úspěšnosti komunikace 

s druhými lidmi  

Osobnostní a sociální rozvoj  
Mezilidské vztahy a komunikace – respektování sebe 

sama i druhých, přijímání názoru druhého, rozvíjení 

schopnosti komunikace, chování podporující sebe sama 

 

 

 

 

 

 

8. 
OSV – SR 

Komunikace 

Oblast: 

Člověk a zdraví                       

Předmět:    

Výchova ke zdraví                                       
Období:                                                      

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 
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uplatňovat osvojené 

sociální dovednosti při 

kontaktu  

se sociálně 

patologickými jevy 

žádoucí postoje při kontaktu  

se sociálně patologickými jevy – modelové situace 
8.  

zaujímat odmítavé 

postoje  

ke všem formám 

brutality  

a násilí 

šikana a jiné projevy násilí;  

formy sexuálního zneužívání dětí; 

reklamní vlivy, brutalita a násilí  

v médiích 

8. 

MV  

Kritické čtení  

a vnímání mediálních 

sdělení 

dát do souvislosti 

zdravotní  

a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním 

návykových látek  

a provozováním 

hazardních her 

zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek; 

patologické hráčství;  

náboženské sekty 

8.  

Oblast: 

Člověk a zdraví                       

Předmět:    

Výchova ke zdraví                                       
Období:                                                      

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Učivo Ročník Průřezová témata 

Interpretovat podmínky 

vzniku manželství 

Rozlišit sňatek 

občanský a církevní 

Rozdělovat příčiny 

správně a nesprávně 

fungujícího manželství 

Uvědomovat si možnost 

rozpadu manželství – 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Vztahy ve dvojici – manželství a rodičovství 

 

 

 

 

 

 

 

9.  
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rozvodu 

Vyjmenovat důvody 

možného rozpadu 

rodiny 

 

 

 

Vysvětlit početí, vývoj 

plodu, průběh porodu 

(základní informace) 

Zdůvodnit nevhodnost 

chování veřejně mluvit 

o svých intimních 

záležitostech 

Respektovat odlišné 

přístupy k sexualitě 

ovlivněné kulturou a 

vírou 

Plánovat rodičovství 

Vnímat možné 

problémy při 

nechtěném či chtěném 

těhotenství, jiné 

způsoby oplodnění ženy 

Formulovat základní 

pravidla péče o dítě 

v souvislosti na jeho 

věku /fyzické a 

psychické potřeby) 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví – těhotenství a 

rodičovství mladistvých, poruchy pohlaví 

 

Základní péče o dítě 

 

9.  

Rozlišit mezi méně 

závažným a závažným 

poraněním 

Využívat základní 

znalost při poskytování 

první pomoci 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Ochrana před úrazy-chování v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na 

pracovišti, v dopravě) 

 

 

9.  
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Vyjmenovat základní 

vybavení lékárničky a 

zásady pro údržbu a 

uložení lékárničky 

Zvládnout přivolat 

lékařskou pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

pochopit souvislosti 

mezi konzumací 

návykových 

psychoaktivních látek 

a poškozováním zdraví  

a životního stylu 

vliv návykových látek na zdraví; ovlivňování životního 

stylu 
9.  

vědět o centrech 

odborné pomoci a 

vyhledat a použít jejich 

telefonní čísla 

centra odborné pomoci a jejich telefonní čísla; 

vyhledávání na Internetu; 

nácvik kontaktu 

9.  

Znát svůj zdravotní stav 

a v rámci svých 

možností usilovat o 

aktivní podporu zdraví 

Vnímat vliv kvality 

prostředí a chování 

jedince na zdraví 

člověka 

Podpora zdraví 

Podpora zdraví a její formy – prevence a intervence, 

působení na změnu kvality prostředí a chování jedince 

Odpovědnost jedince za zdraví 

 

 

 

 

  

Rozeznat příčiny a 

možnosti předcházení 

stresu 

Hledat řešení a 

odbornou pomoc při 

problémech 

Rozvíjet rozhodovací 

Osobnostní a sociální rozvoj  
Psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházejí a 

zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

Morální rozvoj – rozvíjení rozhodovacích dovedností 

Dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích 

Pomáhající a prosociální chování 

 

9.  
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dovednosti při řešení 

problémů 

Projevovat zdravé 

sebevědomí a 

preferovat ve styku 

s vrstevníky pozitivní 

životní cíle, hodnoty a 

zájmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2       Tělesná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Vyučovací předmět Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat o ovlivňovat vlastní pohybové možnosti. Vede je od spontánního 

pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Je důležité nejen rozvíjet pohybové nadání, ale zároveň dbát na 

korekci zdravotních oslabení. Jedním z cílů Tělesné výchovy je vybudování aktivního vztahu ke sportu a poznání, že sport pomáhá navazovat 

sociální kontakty. 

 Tělesná výchova je vyučována v 1. – 9. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně.  

Na 1. stupni je společná výuka chlapců a dívek, od 6. ročníku je výuka rozdělena na skupiny chlapců a skupiny dívek.  

Ve 4. a 5. ročníku je zařazována výuka plavání. Žáci 4.a 5. ročníku se také účastní výuky na dopravním hřišti. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- vede žáky k užívání správné terminologie a názvosloví v TV 

- respektuje pohybové možnosti jednotlivých žáků a zadává přiměřené úkoly 

žák: 

           -    užívá osvojené názvosloví 

          

Kompetence k řešení problému 

Učitel: 

       -    učí žáky  poznat své pohybové možnosti 

Žák: 

- zdokonaluje své schopnosti a dovednosti 

            -     rozpozná problém a snaží se hledat vhodný způsob řešení 

            -     dokáže popsat problém a svěřit se s ním 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáky k respektování přijatých pravidel individuálních i kolektivních her a soutěží 

žák: 

- respektuje a uplatňuje stanovená pravidla,umí je formulovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- rozvíjí u žáků schopnost spolupráce v kolektivních hrách,dodává jim sebedůvěru a účinně je k výkonům motivuje 

žák: 

- svou činností vytváří pozitivní atmosféru v týmu 
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Kompetence občanské 

Učitel: 

        -          vede žáky k ohleduplnosti,respektu k druhým,ke zdravému životnímu stylu,k ochraně vlastního zdraví i zdraví druhých 

 

Žák: 

- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví při mimořádných událostech 

- v případě potřeby poskytne první pomoc 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

- vede žáky k vytrvalosti a cílevědomosti při pohybových činnostech 

- vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při sportování 

žák: 

- je schopen sportovní výdrže,koncentrace na sportovní výkon a jeho dokončení 

- dodržuje zásady bezpečnosti ochrany zdraví svého i druhých 

 

 

 

 

1.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a 

zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané 

výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 

Průřezová témata 

získat kladný 

postoj  

k 

motorickému 

na základě osobní zkušenosti získat 

kladný vztah k pohybu 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

Význam pohybu pro zdraví. 

Spontánní pohybové činnosti a 
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učení  

a pohybovým 

aktivitám  

 

 

pohybové hry. 

Tvořivé a napodobivé hry. 

Pohybové hry s různým zaměřením. 

Pohybové hry s využitím tradičního i 

netradičního náčiní. 

zvládat podle 

pokynů 

přípravu na 

pohybovou 

činnost 

podle pokynů učitele zvládat přípravu na 

pohybovou činnost 

 

podle pokynů učitele zvládat uklidnění 

po zátěži 

Příprava organismu. Rozcvička. 

 

Zklidnění po zátěži.  

Protahovací cvičení. 

 

  

reagovat na 

základní 

pokyny  

a povely k 

osvojované 

činnosti  

 

 

reagovat na jednoduché pokyny  a povely 

učitele 

 

se seznámit se základní terminologií 

 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v TV. 

Základní odborná terminologie: 

Pozor, pohov.   Nástup, rozchod. 

 

 

Klek, sed, leh na záda, na břicho. 

Dřep. 

 

  

mít osvojeny 

základní 

způsoby 

lokomoce a 

prostorovou 

orientaci 

podle 

individuálníc

h 

předpokladů 

 

 

rozvíjet rychlostní, vytrvalostní, silové a 

koordinační schopnosti 

 

 

 

 

 

 

rozvíjet v různých obměnách běh 

 

zvládat cvičení zaměřená na pohyblivost 

páteře a prostorovou orientaci 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Rozvoj 

rychlostních,vytrvalostních,silových 

a koordinačních schopností. 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké překážky. 

Nošení,zvedání,podávání, přenášení 

míče. 

Ručkování (lavička,žebřiny). 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 
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zvládat vyjádření jednoduchého rytmu 

pohybem 

 

zvládat rychlostní běh na krátkou 

vzdálenost 

 

se seznámit se základními činnostmi 

s míčem 

 

se seznámit s chůzí v terénu a se 

základními pravidly chování v přírodě 

 

se seznámit se základními činnostmi při 

sáňkování a bobování 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Pohybové hry. 

Zdravotně zaměřené činnosti. 

Základy gymnastiky. 

 

Rytmická a kondiční cvičení. 

 

 

Základy atletiky. 

 

 

Základy sportovních her –

kutálení,házení,chytání,vybíjení,kopán

í,přihrávání). 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě. 

 

 

Pobyt v zimní přírodě. 

Základní zásady bezpečnosti při 

sáňkování a bobování. 

 

dodržovat 

základní 

zásady 

bezpečnosti 

při 

pohybových 

činnostech a 

mít osvojeny 

základní 

hygienické 

 

osvojovat si správný způsob jednání a 

chování v TV 

 

měl být schopen cvičit sám,ve dvojici i 

ve skupinách 

 

nosit do Tv vhodný cvičební úbor a obuv 

 

dodržovat základní zásady bezpečnosti 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

 

Dodržování herních pravidel. 

 

Organizace při TV. 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 
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návyky při 

pohybových 

aktivitách 

v hodinách TV Hygiena při Tv. 

 

 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech. 

Zásady jednání a chování. 

 

 

 

 

2.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a 

zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané 

výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 

Průřezová témata 

získat kladný 

postoj  

k 

motorickému 

učení  

a pohybovým 

aktivitám  

 

 

na základě osobní zkušenosti 

získat kladný vztah 

k pohybu 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

Význam pohybu pro zdraví. 

Spontánní pohybové činnosti a pohybové hry. 

Tvořivé a napodobivé hry. 

Pohybové hry s různým zaměřením. 

Pohybové hry s využitím tradičního i netradičního 

náčiní. 

 

  

zvládat podle 

pokynů 

přípravu na 

pohybovou 

podle pokynů učitele zvládat 

přípravu na pohybovou 

činnost 

 

Příprava organismu.Rozcvička. 

 

Zklidnění po zátěži.  

. 
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činnost podle pokynů učitele zvládat 

uklidnění po zátěži 

 

se snažit o správné držení 

těla ve stoji,při sezení 

Zdravotně zaměřené činnosti: 

- průpravná cvičení 

- koordinační cvičení 

- DECHOVÁ CVIČENÍ 

reagovat na 

základní 

pokyny  

a povely k 

osvojované 

činnosti  

 

 

reagovat na jednoduché 

pokyny  a povely učitele 

 

se seznámit se základní 

terminologií 

 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v Tv. 

Základní odborná terminologie: 

Pozor, pohov.   Nástup, rozchod. 

 

Klek, sed, leh na záda, na břicho. Dřep. 

 

  

mít osvojeny 

základní 

způsoby 

lokomoce a 

prostorovou 

orientaci 

podle 

individuálních 

předpokladů 

 

 

rozvíjet rychlostní, 

vytrvalostní, silové a 

koordinační schopnosti 

 

 

 

rozvíjet v různých obměnách 

běh 

 

zvládat cvičení zaměřená na 

pohyblivost páteře a 

prostorovou orientaci 

 

zvládat vyjádření 

jednoduchého rytmu 

pohybem 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

Rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a 

koordinačních schopností. 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké překážky. 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

Nošení,zvedání,podávání, přenášení míče. 

Ručkování (lavička,žebřiny). 

 

Pohybové hry. 

Pohybové hry s různým náčiním. 

 

 

Základy gymnastiky. 

 

Rytmická a kondiční cvičení. 
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zvládat rychlostní běh na 

krátkou vzdálenost 

 

se seznámit se základními 

činnostmi s míčem 

 

se seznámit s chůzí 

v nerovném terénu a se 

základními pravidly chování 

v přírodě 

 

se seznámit se základními 

činnostmi při sáňkování a 

bobování 

 

 

 

Základy atletiky. 

 

 

Základy sportovních her –

kutálení,házení,chytání,vybíjení,kopání,přihrávání). 

 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě. 

 

 

 

Pobyt v zimní přírodě. 

 

Základní zásady bezpečnosti při sáňkování a 

bobování. 

dodržovat 

základní 

zásady 

bezpečnosti 

při 

pohybových 

činnostech a 

mít osvojeny 

základní 

hygienické 

návyky při 

pohybových 

aktivitách 

 

 

osvojovat si správný způsob 

jednání a chování v TV 

 

nosit do Tv vhodný cvičební 

úbor a obuv 

 

dodržovat základní zásady 

bezpečnosti v hodinách TV 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 

Dodržování herních pravidel. 

Organizace při TV. 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

Hygiena při Tv. 

 

Bezpečnost při pohybových činnostech. 

Zásady jednání a chování. 
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3.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

získat kladný postoj  

k motorickému 

učení  

a pohybovým 

aktivitám  

 

 

na základě osobní zkušenosti 

získat kladný vztah 

k pohybu 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

Význam pohybu pro zdraví. 

Spontánní pohybové činnosti a 

pohybové hry. 

Tvořivé a napodobivé hry. 

Pohybové hry s různým 

zaměřením. 

Pohybové hry s využitím 

tradičního i netradičního náčiní. 

 

  

zvládat podle 

pokynů přípravu na 

pohybovou činnost 

podle pokynů učitele zvládat 

přípravu na pohybovou 

činnost 

 

podle pokynů učitele zvládat 

uklidnění po zátěži 

 

se snažit o správné držení 

těla ve stoji,při sezení 

Příprava organismu.Rozcvička. 

 

Zklidnění po zátěži.  

Zdravotně zaměřené činnosti: 

- průpravná cvičení 

- koordinační cvičení 
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reagovat na základní 

pokyny  

a povely k 

osvojované činnosti  

 

 

reagovat na jednoduché 

pokyny  a povely učitele 

 

se seznámit se základní 

terminologií 

 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v TV. 

Základní odborná terminologie: 

Pozor, pohov.   Nástup, rozchod. 

Předklon, záklon, úklon. 

 

Klek, sed, leh na záda, na břicho. 

Dřep. 

 

  

mít osvojeny 

základní způsoby 

lokomoce a 

prostorovou 

orientaci podle 

individuálních 

předpokladů 

 

 

rozvíjet rychlostní, 

vytrvalostní, silové a 

koordinační schopnosti 

 

 

 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

rozvíjet v různých obměnách 

běh 

 

zvládat cvičení zaměřená na 

pohyblivost páteře a 

prostorovou orientaci 

 

zvládat vyjádření 

jednoduchého rytmu 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

Rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních,silových a 

koordinačních schopností. 

 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké 

překážky. 

Běh se střídáním směru a rytmu. 

Běh překážkovou dráhou. 

 

Nošení,zvedání,podávání, 

přenášení míče. 

Ručkování (lavička,žebřiny). 

Přetahování lana ve skupinách, ve 

dvojicích. 

 

Pohybové hry. 

Pohybové hry s různým náčiním. 

 

  OSV – OR  

Seberegulace  

a sebeorganizace 
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pohybem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvládat rychlostní běh na 

krátkou vzdálenost 

 

 

 

se seznámit se základními 

činnostmi s míčem 

 

 

 

 

se seznámit s chůzí 

v nerovném terénu a se 

základními pravidly chování 

v přírodě 

 

se seznámit se základními 

činnostmi při sáňkování a 

bobování 

 

Základy gymnastiky(kotoul 

vpřed,vzad). 

Cvičení.rovnováhy 

 

Rytmická a kondiční cvičení. 

Jednoduchý rytmický tanec. 

 

 

Základy atletiky(běh na n30-50m, 

běh na výkon, skok daleký 

s odrazem obounož, 

s rozběhem,polovysoký start 

z místa, hod míčkem na dálku, na 

cíl). 

 

 

Základy sportovních her –

přihrávka obouruč, hod horním 

obloukem. Kutálení,házení,chytání 

míče ve dvojicích i ve skupině. 

Přenášení míče k metě na čas.  

Vybíjení. Výkopy,přihrávání. 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě. 

 

Pobyt v zimní přírodě. 

 

Hry na sběhu a na ledě. 

Základní zásady bezpečnosti při 

sáňkování a bobování. 
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dodržovat základní 

zásady bezpečnosti 

při pohybových 

činnostech a mít 

osvojeny základní 

hygienické návyky 

při pohybových 

aktivitách 

osvojovat si správný způsob 

jednání a chování v TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

nosit do Tv vhodný cvičební 

úbor a obuv 

 

dodržovat základní zásady 

bezpečnosti v hodinách TV 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

 

 

Dodržování herních pravidel. 

Organizace při TV. 

Řazení v zástupu, do řady. 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

Hygiena při Tv. 

 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech. 

Zásady jednání a chování. 

 

 

  

 

 

4.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

znát význam tělesné 

zdatnosti pro zdravé 

a snažit se 

začleňovat pohyb do 

denního režimu  

na základě osobní zkušenosti 

získat kladný vztah 

k pohybu 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

Význam pohybu pro zdraví. 

 

OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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Vhodný pohyb podporuje zdravý 

růst. 

Pohybový režim. Délka a intenzita 

pohybu. 

Spontánní pohybové hry a činnosti. 

Pohybové hry s různým 

zaměřením. 

Pohybové hry s využitím 

tradičního i netradičního náčiní. 

zařazovat do 

pohybového režimu 

korektivní cvičení 

v souvislosti 

s vlastním svalovým 

oslabením 

 

se snažit o správné držení 

těla ve stoji,při sezení 

Zdravotně zaměřené činnosti: 

- průpravná cvičení 

- koordinační cvičení 

- kompenzační cvičení 

 

 

 

 

 

 

zdokonalovat 

základní pohybové 

dovednosti podle 

svých pohybových 

možností a 

schopností  

 

 

 

 

rozvíjet rychlostní, 

vytrvalostní, silové a 

koordinační schopnosti 

 

se zdokonalovat v základní 

pohybové dovednosti podle 

svých možností a schopností 

 

zvládat cvičení zaměřená na 

pohyblivost páteře a 

prostorovou orientaci 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 

Rozvoj rychlostních schopností 

(běh na 60m) 

Rozvoj vytrvalostních schopností 

Zlepšování tělesné kondice 

(vytrvalostní běh). 

Rozvoj koordinačních 

schopností. 

(skok daleký,hod míčkem) 

Průpravná úpolová cvičení 

(přetahy,přetlaky,odpory)- 

Základy gymnastiky(kotoul 

vpřed,vzad,přeskok. 

Cvičení.rovnováhy 
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rozvíjet v různých obměnách 

běh 

 

 

 

 

 

 

 

zvládat vyjádření 

jednoduchého rytmu 

pohybem 

 

 

 

 

 

 

zvládat průpravné atletické 

činnosti 

 

 

 

Akrobacie -Jednoduchá 

akrobatická cvičení. 

Pohybové hry. 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké 

překážky. 

Běh se střídáním směru a rytmu. 

Běh překážkovou dráhou. 

 

Pohybové hry s různým náčiním. 

 

Rytmická a kondiční cvičení. 

Vyjádření rytmu pohybem. 

Jednoduchý rytmický tanec. 

Sladění jednoduchého pohybu 

s hudbou. 

 

Základy atletiky(běh na 60m, běh 

na výkon, skok daleký s odrazem 

obounož, s rozběhem,polovysoký 

start z místa, hod míčkem na dálku, 

na cíl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reagovat na pokyny 

k provádění vlastní 

pohybové činnosti 

 

 

reagovat na jednoduché 

pokyny  a povely učitele 

 

se seznámit se základní 

terminologií 

 

 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

Komunikace v TV. 

Základní odborná terminologie. 

 

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 
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dodržovat pravidla her 

 

se seznámit se základními 

činnostmi s míčem 

 

 

 

činností 

(soutěže,hry). 

 

Základy sportovních her  
–přihrávka obouruč, hod horním 

obloukem. Kutálení,házení,chytání 

míče ve dvojicích i ve skupině. 

Přenášení míče k metě na čas.  

Vybíjení. Výkopy,přihrávání. 

dodržovat pravidla 

her a jednat v duchu 

fair play 

 

 

dodržovat pravidla 

zjednodušených her 

 

osvojovat si správný způsob 

jednání a chování v TV 

 

jednat v duchu fair play 

 

 

 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

Organizace při TV 

(nástup, rozcvička, hlavní část 

hodiny Tv a závěrečná část). 

 

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností 

(soutěže,hry,smluvené signály). 

 

Dodržování herních pravidel 

(soutěže, hry). 

Zásady jednání a chování. 

Olympijské ideály a symboly. 

Radovat se z vítězství a umět 

přijmout prohru. 

 

 

  

 

zlepšovat svou 

tělesnou 

kondici,pohybový 

zlepšovat svou tělesnou 

kondici  

 

Měření a posuzování 

pohybových dovedností 

(základní pohybové testy,měření 
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projev a správné 

držení těla 

 

 

 

 

zvládat chůzi v terénu i se 

zátěží 

 

uplatňovat základní pravidla 

chování v přírodě 

 

uplatňovat základní techniky 

pohybu a bezpečnosti při 

jízdě na sáňkách a bobech 

  

 

 

 

absolvovat kurz plavání 

 

účastnit výuky na dopravním 

hřišti 

 

výkonů). 

Informace o pohybových 

činnostech. 

 

Kondiční cvičení 

(posilování kondičními míči, 

cvičení na lavičce,žebřinách). 

Turistika a pobyt v přírodě  
 

 

Pobyt v zimní přírodě. 

Hry na sněhu a na ledě. 

 

Základní zásady bezpečnosti při 

sáňkování a bobování. 

Zásady přivolání první pomoci. 

 

Další pohybové činnosti a 

netradiční sporty 

Jízda na jízdním kole. 

 

zvládat podle 

pokynu základní 

přípravu organismu 

před pohybovou 

činností i uklidnění 

organismu po 

ukončení činnosti a 

umět využívat cviky 

na odstranění únavy 

podle pokynů učitele zvládat 

přípravu na pohybovou 

činnost 

 

podle pokynů učitele zvládat 

uklidnění po zátěži 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

Příprava organismu. 

Protažení jednotlivých svalových 

skupin. 

Zklidnění po zátěži.  

Zdravotně zaměřené činnosti: 

- průpravná cvičení 

- koordinační cvičení 
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- kompenzační cvičení 

- psychomotorická 

cvičení 

uplatňovat 

hygienické a 

bezpečnostní zásady 

pro provádění 

zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové 

činnosti 

nosit do Tv vhodný cvičební 

úbor a obuv 

 

dodržovat základní zásady 

bezpečnosti v hodinách TV 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

Hygiena při Tv. 

Osobní hygiena. Hygiena 

cvičebního prostředí. 

Vhodné oblečení a obuv pro sport. 

 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech. 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech v různém prostředí. 

První pomoc při úrazech při 

sportování. 

 

 

 

 

5.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

znát význam tělesné 

zdatnosti pro zdravé 

a snažit se 

začleňovat pohyb do 

na základě osobní zkušenosti 

získat kladný vztah 

k pohybu 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

 

OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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denního režimu  

 

 

 Význam pohybu pro zdraví. 

Vhodný pohyb podporuje zdravý 

růst. 

Pohybový režim. Délka a intenzita 

pohybu. 

Spontánní pohybové hry a činnosti. 

Pohybové hry s různým 

zaměřením. 

Pohybové hry s využitím 

tradičního i netradičního náčiní. 

zařazovat do 

pohybového režimu 

korektivní cvičení 

v souvislosti 

s vlastním svalovým 

oslabením 

 

se snažit o správné držení 

těla ve stoji,při sezení 

Zdravotně zaměřené činnosti: 

- průpravná cvičení 

- koordinační cvičení 

- kompenzační cvičení 

 

 

 

 

 

zdokonalovat 

základní pohybové 

dovednosti podle 

svých pohybových 

možností a 

schopností  

 

 

 

 

rozvíjet rychlostní, 

vytrvalostní, silové a 

koordinační schopnosti 

 

se zdokonalovat v základní 

pohybové dovednosti podle 

svých možností a schopností 

 

zvládat cvičení zaměřená na 

pohyblivost páteře a 

prostorovou orientaci 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 

Rozvoj rychlostních schopností 

(běh na 60m) 

Startovací signály a povely. 

Rozvoj vytrvalostních schopností 

Zlepšování tělesné kondice 

(vytrvalostní běh). 

Rozvoj koordinačních 

schopností. 

(skok daleký,hod míčkem) 

 

Průpravná úpolová cvičení 

(přetahy,přetlaky,odpory)- 
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rozvíjet v různých obměnách 

běh 

 

 

 

 

 

 

 

zvládat vyjádření 

jednoduchého rytmu 

pohybem 

 

 

 

 

 

 

zvládat průpravné atletické 

činnosti 

 

 

 

Základy gymnastiky(kotoul 

vpřed,vzad,přeskok. 

Cvičení.rovnováhy 

Akrobacie -Jednoduchá 

akrobatická cvičení. 

Pohybové hry. 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké 

překážky. 

Běh se střídáním směru a rytmu. 

Běh překážkovou dráhou. 

 

Pohybové hry s různým náčiním. 

 

Rytmická a kondiční cvičení. 

 

Vyjádření rytmu pohybem. 

Jednoduchý rytmický tanec. 

Sladění jednoduchého pohybu 

s hudbou. 

 

Základy atletiky 

(běh na 60m, vytrvalostní běh, 

základy štafetového a 

překážkového běhu,, skok do dálky 

z rozběhu, skok do 

výšky,polovysoký start z místa, 

hod míčkem ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reagovat na pokyny 

k provádění vlastní 

pohybové činnosti 

 

reagovat na jednoduché 

pokyny  a povely učitele 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 
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se seznámit se základní 

terminologií 

 

dodržovat pravidla her 

respektovat učitele, 

rozhodčího 

 

osvojit si základní 

manipulace s míčem a jiným 

herním náčiním 

osvojit si základní herní 

činnosti jednotlivce 

 

osvojit si hry se 

zjednodušenými pravidly 

 

Komunikace v TV. 

Základní odborná terminologie. 

Kázeň a sportovní chování. 

 

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností 

(soutěže,hry). 

 

Základy sportovních her  
–přihrávka obouruč, hod horním 

obloukem. Kutálení,házení,chytání 

míče ve dvojicích i ve skupině. 

Průpravné hry.  

Vybíjení. Výkopy,přihrávání. 

 

 

dodržovat pravidla 

her a jednat v duchu 

fair play 

 

 

dodržovat pravidla 

zjednodušených her 

 

osvojovat si správný způsob 

jednání a chování v TV 

 

jednat v duchu fair play 

 

 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

Organizace při TV 

(nástup, rozcvička, hlavní část 

hodiny Tv a závěrečná část). 

 

Pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových 

činností 

(soutěže,hry,smluvené signály). 

 

Dodržování herních pravidel 

(soutěže, hry). 

Zásady jednání a chování. 
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Olympijské ideály a symboly. 

Radovat se z vítězství a umět 

přijmout prohru. 

Ohleduplnost ke spolužákům 

tělesně a pohybově oslabeným, 

vzájemně si pomáhat, 

povzbuzovat. 

 

zlepšovat svou 

tělesnou 

kondici,pohybový 

projev a správné 

držení těla 

zlepšovat svou tělesnou 

kondici  

 

 

 

 

 

zvládat chůzi v terénu i se 

zátěží 

 

uplatňovat základní pravidla 

chování v přírodě 

 

uplatňovat základní techniky 

pohybu a bezpečnosti při 

jízdě na sáňkách a bobech 

  

 

 

absolvovat kurz plavání 

 

účastnit výuky na dopravním 

hřišti 

 

Měření a posuzování 

pohybových dovedností 

(základní pohybové testy,měření 

výkonů). 

Informace o pohybových 

činnostech. 

Kondiční cvičení 

(posilování kondičními míči, 

cvičení na lavičce,žebřinách). 

 

Turistika a pobyt v přírodě  
 

Pobyt v zimní přírodě. 

Hry na sněhu a na ledě. 

 

Základní zásady bezpečnosti při 

sáňkování a bobování. 

Zásady přivolání první pomoci. 

 

Další pohybové činnosti a 

netradiční sporty 

Jízda zručnosti na jízdním kole. 
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zvládat podle 

pokynu základní 

přípravu organismu 

před pohybovou 

činností i uklidnění 

organismu po 

ukončení činnosti a 

umět využívat cviky 

na odstranění únavy 

podle pokynů učitele zvládat 

přípravu na pohybovou 

činnost 

 

podle pokynů učitele zvládat 

uklidnění po zátěži 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

Příprava organismu. 

Protažení jednotlivých svalových 

skupin. 

Zklidnění po zátěži.  

 

Zdravotně zaměřené činnosti: 

- průpravná cvičení 

- koordinační cvičení 

- kompenzační cvičení 

- psychomotorická 

cvičení 

 

 

 

 

 

 

uplatňovat 

hygienické a 

bezpečnostní zásady 

pro provádění 

zdravotně vhodné a 

bezpečné pohybové 

činnosti 

nosit do Tv vhodný cvičební 

úbor a obuv 

 

dodržovat základní zásady 

bezpečnosti v hodinách TV 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

Hygiena při Tv. 

Osobní hygiena. Hygiena 

cvičebního prostředí. 

Vhodné oblečení a obuv pro sport. 

 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech. 

Bezpečnost při pohybových 

činnostech v různém prostředí. 

První pomoc při úrazech při 

sportování. 
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6. ročník 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

pochopit zásady 

zatěžování, změřit 

úroveň své tělesné 

zdatnosti jednoduchými 

zadanými testy 

 

 

 

realizovat pohybové aktivity 

s ohledem na své 

individuální pohybové 

schopnosti a dovednosti 

 

poznávat vlastní pohybové 

možnosti a omezení 

organismu 

 

pochopit zásady zatěžování 

 

rozcvičovat se před hlavní 

pohybovou činností, končit 

jí postupným zklidněním 

organismu 

 

soustředit se na cvičení 

 

změřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

změřit si svůj výkon ve 

dvojicích, ve skupinách 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

(všechny činnosti se prolínají) 

Význam pohybu pro zdraví. 

Pohybový režim. Pohybové 

aktivity. 

 

Rozcvičky – příprava organismu 

na cvičení, zklidnění po cvičení. 

 

Kompenzační a relaxační cvičení  

(ve stoje, v sedě, při únavě). 

 

Vyrovnávací cvičení (pro 

vyrovnání svalových dysbalancí 

nebo jako prevence svalových 

oslabení). 

 

Rekreační sport. 

Výkonnostní sport. 

 

Jednoduché testy zdatnosti. 

 

OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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usilovat o zlepšení a 

udržení úrovně 

pohybových schopností 

a o rozvoj pohybových 

dovedností základních 

sportovních odvětví 

včetně zdokonalování 

základních lokomocí 

 

 

snažit se o správné držení 

těla ve stoji,při sezení 

 

provádět zdravotně 

orientovaná cvičení 

 

zlepšovat a udržovat úroveň 

svých pohybových 

schopností 

 

rozvíjet pohybové 

dovednosti základních 

sportovních odvětví 

 

rozvíjet rychlostní 

schopnosti 

 

rozvíjet silové schopnosti 

 

 

Cviky na správné držení 

těla,hlavy,zad,protažení šíjových a 

bederních svalů,na zlepšení 

kloubní pohyblivosti. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

Prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační cvičení, cvičení ke 

správnému držení těla, korekce 

jednostranného zatížení. 

Rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, silových a 

koordinačních schopností. 

Rozvoj rychlostních schopností – 

rychlý běh z různých postojů a 

poloh, rychlý běh s přeskakováním 

nízkých překážek, slalomová 

dráha, překážková dráha, běh 

s rychlými změnami směru. 

Rozvoj koordinačních schopností – 

cvičení rovnováhy na lavičce – 

náskoky, seskoky, chůze, obraty, 

rovnovážné postoje, změny poloh. 

Běh na lavičce se zátěží, cvičení se 

švihadly, nadhazování a chytání 

míče v chůzi, podbíhání lana. 

Rozvoj vytrvalostních schopností – 

 

 

 

 

 

) 
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aerobní cvičení, běh individuálním 

tempem, rychlá chůze, střídání 

běhu s chůzí. 

Rozvoj silových schopností – 

přetahování lanem, posilovací 

cviky, cvičení na žebřinách – 

zádové a břišní svalstvo, šplh – po 

tyči, na laně. 

Průpravné úpoly – přetahy, 

přetlaky, úpolové odpory. 

cíleně se připravit na 

pohybovou činnost a její 

ukončení 

 

 

 

umět připravit organismus 

na pohybovou 

zátěž,uklidnění po zátěži 

 

rozvíjet v různých obměnách 

běh 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry. 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké 

překážky. 

Běh se střídáním směru a rytmu. 

Běh překážkovou dráhou. 

                 Uklidnění po zátěži. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

využívat základní 

kompenzační a relaxační 

techniky k překonání 

únavy 

 

 

snažit se osvojit 

kompenzační a relaxační 

techniky 

 

Kompenzační a relaxační cvičení. 

 

 

 

 

 

  

 

odmítat drogy a jiné 

škodliviny jako 

neslučitelné se zdravím 

a sportem 

se seznámit s vlivem 

návykových látek na zdraví 

a sportovní výkon 

 

Škodlivost návykových látek. 
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vhodně reagovat na 

informace o znečištění 

ovzduší a tomu 

přizpůsobit pohybové 

aktivity 

seznamovat s vlivem 

znečištěného ovzduší na 

pohybové aktivity 

 

snažit se orientovat ve 

zprávách o počasí 

vč. vlastního pozorování  a 

dle zjištěných skutečností 

přizpůsobit své oblečení i 

pohybové aktivity 

 

Pohybové aktivity podle stavu 

ovzduší,teploty,podle intenzity 

slunečního záření. ( zprávy o 

počasí v rozhlase a televizi). 

 

Otužování vodou, vzduchem, 

pohybem v přírodě. 

 

 

 

znát základní zásady 

poskytování první 

pomoci a zvládat 

zajištění odsunu 

raněného 

umět poskytnout první 

pomoc 

První pomoc,ošetření,přesun 

zraněného-modelové situace. 

 

 

uplatňovat bezpečné 

chování v přírodě a 

v silničním provozu 

 

 

dodržovat základní zásady 

bezpečného chování 

v přírodě a v silničním 

provozu 

 

 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech – 

hygiena, vhodné oblečení a obutí 

v nestandardním prostředí, 

improvizované ošetření a odsun 

raněného. 

 

Zásady bezpečného chování 

v přírodě. 

Pravidla silničního provozu. 

 

 

 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
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Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 

zvládat v souladu 

s individuálními 

předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a 

aplikovat je ve 

hře,soutěži,při 

rekreačních činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

realizovat pohybové aktivity 

s ohledem na své 

individuální pohybové 

schopnosti a dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 

Pohybové hry s různým 

zaměřením, netradiční pohybové 

hry. 

Hry pro ovlivňování kondičních a 

koordinačních předpokladů. 

 

Hry pro rozvíjení pohybových 

dovedností 

(badminton, líný tenis). 

 

Manipulace s náčiním. 

 

Pohybové soutěživé hry. 

Sportovní hry 

Základní průpravné činnosti 

s míčem – přihrávky a chytání 

míče, dribling, míčové hry – 

vybíjená, prvky basketbalu, malá 

kopaná (chlapci). 

Herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, utkání podle pravidel 

pro danou věkovou kategorii. 

 

Gymnastika 

akrobacie, přeskoky, cvičení 

s náčiním a na nářadí. 

 

OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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Rytmické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem – 

základy rytmické gymnastiky, 

kondiční cvičení s hudbou a 

rytmickým doprovodem, cvičení 

s náčiním, tanec. 

Průpravné úpoly – střehový 

postoj, držení, pohyb v postoji. 

Atletika – starty, rychlý běh, 

vytrvalý běh na dráze a v terénu 

(podle individuálních schopností a 

možností žáků), základy 

překážkového a štafetového běhu, 

skok do dálky, skok do výšky, hod 

míčkem. 

Turistika a pobyt v přírodě- 

základní poznatky z turistiky, 

přesun a chůze v terénu, ochrana 

přírody. 

Pobyt v zimní přírodě – 

bezpečnosti při pohybu v zimní 

krajině. 

Bruslení – nácvik bezpečného 

pohybu na bruslích ( jízda vpřed, 

vzad, brzdění, údržba bruslí). 

Další pohybové činnosti –jízda na 

rotopedu. 

 

posoudit provedení 

osvojované pohybové 

činnosti,označit příčiny 

 

 

snažit se umět posoudit své 

Měření a posuzování pohybových 

dovedností. 
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nedostatků pohybové dovednosti 

 

naučit se bezpečně provádět 

daná cvičení s ohledem na 

své schopnosti 

 

měřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

 

 

 

Hledání příčiny nedostatků jako 

východiska ke zlepšení pohybové 

aktivity. 

 

Základy gymnastiky – pojmy, 

cvičební polohy a postoje. 

Průpravná gymnastická cvičení – 

svalové napětí, zpevňování a 

uvolňování těla.  

Akrobacie – kotouly před, vzad, 

stoj na lopatkách, rovnovážné 

polohy, záchrana a dopomoc. 

Přeskoky – odraz z můstku. 

Lavička, nízká kladina – chůze, 

doprovodné pohyby paží, 

rovnovážné postoje a obraty. 

Šplh s přírazem na tyči, laně. 

 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

 

užívat osvojenou 

odbornou terminologii 

na úrovni cvičence, 

rozhodčího,diváka 

užívat základní tělocvičnou 

terminologii osvojovaných 

činností 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Komunikace v TV. 

Odborná  tělocvičná terminologie 

osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály, gesta, značky, 
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vzájemná komunikace při 

osvojovaných pohybových 

činnostech. 

Komunikace vzhledem 

k jednotlivým rolím. 

naplňovat ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky-

čestné soupeření,pomoc 

handicapovaným,respekt 

k opačnému 

pohlaví,ochranu přírody 

při sportu 

 

 

umět porovnat sportovní a 

nesportovní chování 

 

respektovat opačné pohlaví 

 

snažit se dle svých 

schopností pomoci 

handicapovaným 

spolužákům 

 

snažit se chránit přírodu při 

sportování 

 

 

Historie a současnost sportu. 

 

Významné sportovní soutěže a 

sportovci. 

 

Modelové situace sportovního a 

nesportovního chování, 

respektování opačného pohlaví, 

pomoc handicapovaným 

spolužákům. 

 

Ochrana přírody při sportu. 

 

 

OSV – MR Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

OSV-SR Mezilidské vztahy 

 

EVV Vztah člověka k prostředí 

dohodnout se na 

spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržovat ji 

snažit se o vzájemnou 

spolupráci v družstvu 

 

 

 

Organizace prostoru a 

pohybových činností – vzájemná 

komunikace a spolupráce 

v družstvu. 

 

 

 

 OSV – SR Komunikace 

 

rozlišovat a uplatňovat 

práva a povinnosti 

vyplývající z role 

hráče,rozhodčího,diváka 

 

 

snažit se osvojit pravidla her, 

závodů a soutěží 

 

 

 

Zásady jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech. 

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností. 

 

 

 OSV – OR Seberealizace a 

sebeorganizace 
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sledovat určené prvky 

pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotit je 

 

 

snažit se posuzovat a 

vyhodnocovat pohybové 

dovednosti 

 

 

 

 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností. 

 

 

 

  

 

spolurozhodovat 

osvojované hry a 

soutěže 

 

 

účastnit se na rozhodování 

při kolektivních hrách a 

soutěžích 

 

 

 

 

Organizace prostoru a 

pohybových činností. 

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností. 

 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností. 

 

 OSV – MR Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti. 

 

 

 

 
 

 

 

7. ročník 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

realizovat pohybové aktivity 

s ohledem na své 

individuální pohybové 

schopnosti a dovednosti 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

(všechny činnosti se prolínají) 

Význam pohybu pro zdraví. 

 OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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pochopit zásady 

zatěžování, změřit 

úroveň své tělesné 

zdatnosti 

jednoduchými 

zadanými testy 

 

 

 

 

poznávat vlastní pohybové 

možnosti a omezení 

organismu 

 

pochopit zásady zatěžování 

 

rozcvičovat se před hlavní 

pohybovou činností, končit 

jí postupným zklidněním 

organismu 

 

soustředit se na cvičení 

 

změřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

změřit si svůj výkon ve 

dvojicích, ve skupinách 

 

Pohybový režim. Pohybové 

aktivity. 

 

Rozcvičky – příprava organismu 

na cvičení, zklidnění po cvičení. 

 

Kompenzační a relaxační cvičení  

(ve stoje, v sedě, při únavě). 

 

Vyrovnávací cvičení (pro 

vyrovnání svalových dysbalancí 

nebo jako prevence svalových 

oslabení). 

 

Rekreační sport-motivace pro sport 

v rodině, v místě bydliště. 

Výkonnostní sport. 

 

Jednoduché testy zdatnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usilovat o zlepšení a 

udržení úrovně 

pohybových 

schopností a o 

rozvoj pohybových 

dovedností 

základních 

sportovních odvětví 

včetně 

zdokonalování 

základních lokomocí 

 

 

snažit se o správné držení 

těla ve stoji,při sezení 

 

provádět zdravotně 

orientovaná cvičení 

 

poznávat vlastní pohybové 

možnosti a omezení, 

uvědomovat si je 

 

zlepšovat a udržovat úroveň 

svých pohybových 

schopností 

Cviky na správné držení 

těla,hlavy,zad,protažení šíjových a 

bederních svalů,na zlepšení 

kloubní pohyblivosti. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

Prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační cvičení, cvičení ke 
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rozvíjet pohybové 

dovednosti základních 

sportovních odvětví 

 

rozvíjet rychlostní 

schopnosti 

 

rozvíjet silové schopnosti 

 

 

správnému držení těla, korekce 

jednostranného zatížení. 

Rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, silových a 

koordinačních schopností. 

Rozvoj rychlostních schopností – 

rychlý běh z různých postojů a 

poloh, rychlý běh s přeskakováním 

nízkých překážek, slalomová 

dráha, překážková dráha, běh 

s rychlými změnami směru. 

Rozvoj koordinačních schopností – 

cvičení rovnováhy na lavičce – 

náskoky, seskoky, chůze, obraty, 

rovnovážné postoje, změny poloh. 

Běh na lavičce se zátěží, 

nadhazování a chytání míče 

v chůzi, podbíhání lana. Cvičení se 

švihadly – přeskoky, odraz, 

kroužení, přetahování ve dvojici. 

Cvičení na žebřinách, na bedně. 

Rozvoj vytrvalostních schopností – 

aerobní cvičení, běh individuálním 

tempem, rychlá chůze, střídání 

běhu s chůzí. 

Rozvoj silových schopností – 

přetahování lanem, posilovací 

cviky, cvičení na žebřinách – 

zádové a břišní svalstvo, šplh – po 

tyči, na laně. 

Průpravné úpoly – přetahy, 

přetlaky, úpolové odpory. 
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cíleně se připravit na 

pohybovou činnost a 

její ukončení 

 

 

 

umět připravit organismus 

na pohybovou 

zátěž,uklidnění po zátěži 

 

rozvíjet v různých obměnách 

běh 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry. 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké 

překážky. 

Běh se střídáním směru a rytmu. 

Běh překážkovou dráhou. 

       Pohybové hry s různým 

náčiním. 

                Uklidnění po zátěži. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

využívat základní 

kompenzační a 

relaxační techniky 

k překonání únavy 

 

snažit se osvojit 

kompenzační a relaxační 

techniky 

 

střídat činnosti, zařazovat 

přestávky na odpočinek 

 

dbát na správné dýchání, 

držení těla 

Kompenzační a relaxační cvičení. 

 

Relaxační cvičení. 

 

  

 

odmítat drogy a jiné 

škodliviny jako 

neslučitelné se 

zdravím a sportem 

se seznámit s vlivem 

návykových látek na zdraví 

a sportovní výkon 

 

 

Škodlivost návykových látek. 

Význam správné výživy. 
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vhodně reagovat na 

informace o 

znečištění ovzduší a 

tomu přizpůsobit 

pohybové aktivity 

seznamovat s vlivem 

znečištěného ovzduší na 

pohybové aktivity 

 

snažit se orientovat ve 

zprávách o počasí 

vč. vlastního pozorování  a 

dle zjištěných skutečností 

přizpůsobit své oblečení i 

pohybové aktivity 

 

Pohybové aktivity podle stavu 

ovzduší,teploty,podle intenzity 

slunečního záření. ( zprávy o 

počasí v rozhlase a televizi). 

 

Otužování vodou, vzduchem, 

pohybem v přírodě. 

 

 

 

znát základní zásady 

poskytování první 

pomoci a zvládat 

zajištění odsunu 

raněného 

umět poskytnout první 

pomoc 

 

používat vhodnou obuv a 

oděv na sportovní činnost 

První pomoc – improvizované 

ošetření,přesun zraněného-

modelové situace. Přivolání 

pomoci. 

 

Vhodná a nevhodná obuv a 

oblečení pro sportovní aktivity. 

 

 

uplatňovat bezpečné 

chování v přírodě a 

v silničním provozu 

 

 

dodržovat základní zásady 

bezpečného chování 

v přírodě a v silničním 

provozu 

 

 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech – 

hygiena, vhodné oblečení a obutí 

v nestandardním prostředí, 

improvizované ošetření a odsun 

raněného. 

Zásady bezpečného chování 

v přírodě. 

Pravidla silničního provozu pro 

chodce a pro cyklisty. 
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Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 

zvládat v souladu 

s individuálními 

předpoklady 

osvojované 

pohybové 

dovednosti a 

aplikovat je ve 

hře,soutěži,při 

rekreačních 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

realizovat pohybové aktivity 

s ohledem na své 

individuální pohybové 

schopnosti a dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Pohybové hry s různým 

zaměřením, netradiční pohybové 

hry. 

Hry pro ovlivňování kondičních a 

koordinačních předpokladů. 

 

Hry pro rozvíjení pohybových 

dovedností 

(badminton, líný tenis). 

 

Manipulace s náčiním. 

 

Pohybové soutěživé hry. 

Sportovní hry 

Základní průpravné činnosti 

s míčem – přihrávky a chytání 

míče, dribling, míčové hry – 

vybíjená, prvky basketbalu, malá 

kopaná (chlapci). 

Herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, utkání podle pravidel 

pro danou věkovou kategorii. 

 

 

OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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Gymnastika 

akrobacie, přeskoky, cvičení 

s náčiním a na nářadí. 

Rytmické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem – 

základy rytmické gymnastiky, 

kondiční cvičení s hudbou a 

rytmickým doprovodem, cvičení 

s náčiním, tanec. 

Průpravné úpoly – střehový 

postoj, držení, pohyb v postoji. 

Atletika – starty, rychlý běh, 

vytrvalý běh na dráze a v terénu 

(podle individuálních schopností a 

možností žáků), základy 

překážkového a štafetového běhu, 

skok do dálky, skok do výšky, hod 

míčkem. 

Turistika a pobyt v přírodě- 

základní poznatky z turistiky, 

přesun a chůze v terénu, ochrana 

přírody. 

Pobyt v zimní přírodě – 

bezpečnosti při pohybu v zimní 

krajině. 

Bruslení – nácvik bezpečného 

pohybu na bruslích ( jízda všemi 

směry,  brzdění, údržba bruslí). 

Další pohybové činnosti –jízda na 

rotopedu. 
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posoudit provedení 

osvojované 

pohybové 

činnosti,označit 

příčiny nedostatků 

 

 

snažit se umět posoudit své 

pohybové dovednosti 

 

naučit se bezpečně provádět 

daná cvičení s ohledem na 

své schopnosti 

 

měřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

 

 

 

Měření a posuzování pohybových 

dovedností. 

 

Hledání příčiny nedostatků jako 

východiska ke zlepšení pohybové 

aktivity. 

 

Základy gymnastiky – pojmy, 

cvičební polohy a postoje. 

Průpravná gymnastická cvičení – 

svalové napětí, zpevňování a 

uvolňování těla.  

Akrobacie – kotouly před, vzad, 

stoj na lopatkách, rovnovážné 

polohy, záchrana a dopomoc. 

Přeskoky – odraz z můstku. 

Lavička, nízká kladina – chůze, 

doprovodné pohyby paží, 

rovnovážné postoje a obraty. 

Šplh s přírazem na tyči, laně. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 
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ČINNOSTI 

PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

 

užívat osvojenou 

odbornou terminologii 

na úrovni cvičence, 

rozhodčího,diváka 

 

 

užívat základní tělocvičnou 

terminologii osvojovaných 

činností 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Komunikace v TV. 

Odborná  tělocvičná terminologie 

osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály, gesta, značky, 

vzájemná komunikace při 

osvojovaných pohybových 

činnostech. 

Komunikace vzhledem 

k jednotlivým rolím. 

 

 

 

 

 

 

 

naplňovat ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky-

čestné soupeření,pomoc 

handicapovaným,respekt 

k opačnému 

pohlaví,ochranu přírody 

při sportu 

 

 

umět porovnat sportovní a 

nesportovní chování 

 

respektovat opačné pohlaví 

 

snažit se dle svých 

schopností pomoci 

handicapovaným 

spolužákům 

 

snažit se chránit přírodu při 

sportování 

 

Historie a současnost sportu. 

 

Významné sportovní soutěže a 

sportovci. 

Olympijské hry. 

 

Modelové situace sportovního a 

nesportovního chování, 

respektování opačného pohlaví, 

pomoc handicapovaným 

spolužákům. 

 

Ochrana přírody při sportu. 

 

 

 

OSV – MR Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

OSV-SR Mezilidské vztahy 

 

EVV Vztah člověka k prostředí 

dohodnout se na 

spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

snažit se o vzájemnou 

spolupráci v družstvu 

 

 

Organizace prostoru a 

pohybových činností – vzájemná 

komunikace a spolupráce 

v družstvu. 

 

 OSV – SR Komunikace 
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dodržovat ji   

 

rozlišovat a uplatňovat 

práva a povinnosti 

vyplývající z role 

hráče,rozhodčího,diváka 

 

 

snažit se osvojit pravidla her, 

závodů a soutěží 

 

 

 

Zásady jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech. 

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností. 

 

Dodržování pravidel různých 

pohybových činností ( 

přehazovaná, vybíjená). 

 

 

 OSV – OR Seberealizace a 

sebeorganizace 

 

sledovat určené prvky 

pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotit je 

 

 

snažit se posuzovat a 

vyhodnocovat pohybové 

dovednosti 

 

 

 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností. 

 

Vyhodnocení výkonů sportovních 

činností (hráče, rozhodčího). 

 

 

  

 

spolurozhodovat 

osvojované hry a 

soutěže 

 

 

účastnit se na rozhodování 

při kolektivních hrách a 

soutěžích 

 

 

 

Organizace prostoru a 

pohybových činností. 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností. 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností. 

 

 OSV – MR Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti. 
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8. ročník 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

pochopit zásady 

zatěžování, změřit 

úroveň své tělesné 

zdatnosti 

jednoduchými 

zadanými testy 

 

 

 

poznávat vlastní pohybové 

možnosti a omezení 

organismu 

 

pochopit zásady zatěžování 

 

rozcvičovat se před hlavní 

pohybovou činností, končit 

jí postupným zklidněním 

organismu 

 

změřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

změřit si svůj výkon ve 

dvojicích, ve skupinách 

 

umět vyhledávat pohybové 

aktivity jako kompenzaci 

duševní činnosti při školní 

výuce 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

(všechny činnosti se prolínají) 

Význam pohybu pro zdraví. 

Pohybový režim. Pohybové 

aktivity. 

 

Rozcvičky – příprava organismu 

na cvičení, zklidnění po cvičení. 

 

Kompenzační a relaxační cvičení  

(ve stoje, v sedě, při únavě). 

 

Vyrovnávací cvičení (pro 

vyrovnání svalových dysbalancí 

nebo jako prevence svalových 

oslabení). 

 

Jednoduché testy zdatnosti. 

 

Rekreační sport-motivace pro sport 

v rodině, v místě bydliště. 

 

OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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Výkonnostní sport. 

 

usilovat o zlepšení a 

udržení úrovně 

pohybových 

schopností a o 

rozvoj pohybových 

dovedností 

základních 

sportovních odvětví 

včetně 

zdokonalování 

základních lokomocí 

 

 

snažit se o správné držení 

těla ve stoji,při sezení 

 

provádět zdravotně 

orientovaná cvičení 

 

poznávat vlastní pohybové 

možnosti a omezení, 

uvědomovat si je 

 

zlepšovat a udržovat úroveň 

svých pohybových 

schopností 

 

rozvíjet pohybové 

dovednosti základních 

sportovních odvětví 

 

rozvíjet rychlostní 

schopnosti 

 

rozvíjet silové schopnosti 

 

 

Cviky na správné držení 

těla,hlavy,zad,protažení šíjových a 

bederních svalů,na zlepšení 

kloubní pohyblivosti. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

Prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační cvičení, cvičení ke 

správnému držení těla, korekce 

jednostranného zatížení. 

Rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, silových a 

koordinačních schopností. 

Rozvoj rychlostních schopností – 

rychlý běh z různých postojů a 

poloh, rychlý běh s přeskakováním 

nízkých překážek, slalomová 

dráha, překážková dráha, běh 

s rychlými změnami směru. 

Rozvoj koordinačních schopností – 

cvičení rovnováhy na lavičce – 

náskoky, seskoky, chůze, obraty, 

rovnovážné postoje, změny poloh. 

Běh na lavičce se zátěží, 
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nadhazování a chytání míče 

v chůzi, podbíhání lana. Cvičení se 

švihadly – přeskoky, odraz, 

kroužení, přetahování ve dvojici. 

Cvičení na žebřinách, na bedně. 

Rozvoj vytrvalostních schopností – 

aerobní cvičení, běh individuálním 

tempem, rychlá chůze, střídání 

běhu s chůzí. 

Rozvoj silových schopností – 

přetahování lanem, posilovací 

cviky, cvičení na žebřinách – 

zádové a břišní svalstvo, šplh – po 

tyči, na laně. 

Průpravné úpoly – přetahy, 

přetlaky, úpolové odpory. 

 

cíleně se připravit na 

pohybovou činnost a 

její ukončení 

 

 

 

umět připravit organismus 

na pohybovou 

zátěž,uklidnění po zátěži 

 

rozvíjet v různých obměnách 

běh 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry. 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké 

překážky. 

Běh se střídáním směru a rytmu. 

Běh překážkovou dráhou. 

       Pohybové hry s různým 

náčiním. 

                Uklidnění po zátěži. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Kondiční programy, manipulace se 

zatížením 
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využívat základní 

kompenzační a 

relaxační techniky 

k překonání únavy 

 

snažit se osvojit 

kompenzační a relaxační 

techniky 

 

střídat činnosti, zařazovat 

přestávky na odpočinek 

 

dbát na správné dýchání, 

držení těla 

Kompenzační a relaxační cvičení. 

 

 

Relaxační cvičení. 

 

  

 

odmítat drogy a jiné 

škodliviny jako 

neslučitelné se 

zdravím a sportem 

se seznámit s vlivem 

návykových látek na zdraví 

a sportovní výkon 

 

 

Škodlivost návykových látek. 

Význam správné výživy. 

 

 

 

  

 

vhodně reagovat na 

informace o 

znečištění ovzduší a 

tomu přizpůsobit 

pohybové aktivity 

seznamovat s vlivem 

znečištěného ovzduší na 

pohybové aktivity 

 

snažit se orientovat ve 

zprávách o počasí 

vč. vlastního pozorování  a 

dle zjištěných skutečností 

přizpůsobit své oblečení i 

pohybové aktivity 

 

Pohybové aktivity podle stavu 

ovzduší,teploty,podle intenzity 

slunečního záření. ( zprávy o 

počasí v rozhlase a televizi). 

 

Otužování vodou, vzduchem, 

pohybem v přírodě. 

 

 

 

znát základní zásady 

poskytování první 

pomoci a zvládat 

zajištění odsunu 

raněného 

umět poskytnout první 

pomoc 

 

používat vhodnou obuv a 

oděv na sportovní činnost 

První pomoc – improvizované 

ošetření,přesun zraněného. 

Přivolání pomoci. 

 

Vhodná a nevhodná obuv a 

oblečení pro sportovní aktivity. 
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uplatňovat bezpečné 

chování v přírodě a 

v silničním provozu 

 

 

dodržovat základní zásady 

bezpečného chování 

v přírodě a v silničním 

provozu 

 

 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech – 

hygiena, vhodné oblečení a obutí 

v nestandardním prostředí, 

improvizované ošetření a odsun 

raněného. 

Zásady bezpečného chování 

v přírodě. 

Pravidla silničního provozu pro 

chodce a pro cyklisty. 

 

 

 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 

zvládat v souladu 

s individuálními 

předpoklady 

osvojované 

pohybové 

dovednosti a 

aplikovat je ve 

hře,soutěži,při 

rekreačních 

realizovat pohybové aktivity 

s ohledem na své 

individuální pohybové 

schopnosti a dovednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Pohybové hry s různým 

zaměřením, netradiční pohybové 

hry. 

Hry pro ovlivňování kondičních a 

koordinačních předpokladů. 

 

Hry pro rozvíjení pohybových 

dovedností 

(badminton, líný tenis). 

 

Manipulace s náčiním. 

 

 OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se snažit orientovat v terénu 

podle turistických značek 

 

umět uplatňovat získané 

poznatky z ochrany přírody 

při realizovaných pobytech v 

přírodě 

 

Pohybové soutěživé hry. 

Sportovní hry 

Základní průpravné činnosti 

s míčem – přihrávky a chytání 

míče, dribling, míčové hry – 

vybíjená, prvky basketbalu, malá 

kopaná (chlapci). 

Herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, utkání podle pravidel 

pro danou věkovou kategorii. 

 

Gymnastika 

akrobacie, přeskoky, cvičení 

s náčiním a na nářadí. 

Rytmické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem – 

základy rytmické gymnastiky, 

kondiční cvičení s hudbou a 

rytmickým doprovodem, cvičení 

s náčiním, tanec. 

Průpravné úpoly – střehový 

postoj, držení, pohyb v postoji. 

Atletika – starty, rychlý běh, 

vytrvalý běh na dráze a v terénu 

(podle individuálních schopností a 

možností žáků), základy 

překážkového a štafetového běhu, 

skok do dálky, skok do výšky, hod 

míčkem. 

Turistika a pobyt v přírodě- 

základní poznatky z turistiky, 
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přesun a chůze v terénu, ochrana 

přírody. 

Pobyt v zimní přírodě – 

bezpečnosti při pohybu v zimní 

krajině. 

Bruslení – nácvik bezpečného 

pohybu na bruslích ( jízda všemi 

směry,  brzdění, nácvik herních 

prvků na bruslích, procvičování 

dovedností při závodivých hrách, 

údržba bruslí). 

Další pohybové činnosti –jízda na 

rotopedu. 

posoudit provedení 

osvojované 

pohybové 

činnosti,označit 

příčiny nedostatků 

 

 

umět posoudit své pohybové 

dovednosti 

 

dokázat zhodnotit svůj 

výkon, porovnat ho 

předchozími výsledky 

 

naučit se bezpečně provádět 

daná cvičení s ohledem na 

své schopnosti 

 

reagovat na pokyny 

k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti 

 

 

reaguje na pokyny 

Měření a posuzování pohybových 

dovedností. 

 

Hledání příčiny nedostatků jako 

východiska ke zlepšení pohybové 

aktivity. 

 

Základy gymnastiky – pojmy, 

cvičební polohy a postoje. 

Průpravná gymnastická cvičení – 

svalové napětí, zpevňování a 

uvolňování těla.  

Akrobacie – kotouly před, vzad, 

stoj na lopatkách, rovnovážné 

polohy, záchrana a dopomoc. 

Přeskoky – odraz z můstku. 

Výskok na kozu, bednu (do kleku, 

do dřepu). Podle schopností 

roznožka. 
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k odstranění vlastních chyb 

 

měřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

 

 

 

Lavička, nízká kladina – chůze, 

doprovodné pohyby paží, 

rovnovážné postoje a obraty. 

 

Šplh s přírazem na tyči, laně. 

 

 

 

 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

 

užívat osvojenou 

odbornou terminologii 

na úrovni cvičence, 

rozhodčího,diváka 

 

 

užívat základní tělocvičnou 

terminologii osvojovaných 

činností 

 

 užívat základní tělocvičné 

pojmy – názvy  pohybových 

činností, nářadí a náčiní 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Komunikace v TV. 

Odborná  tělocvičná terminologie 

osvojovaných činností, smluvené 

povely, signály, gesta, značky, 

vzájemná komunikace při 

osvojovaných pohybových 

činnostech. 

Komunikace vzhledem 

k jednotlivým rolím. 

 

 

 

 

 

 

 

naplňovat ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky-

čestné soupeření,pomoc 

umět porovnat sportovní a 

nesportovní chování 

 

respektovat opačné pohlaví 

Historie a současnost sportu. 

 

Významné sportovní soutěže a 

sportovci. 

 OSV – MR Hodnoty, postoje, 

praktická etika 
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handicapovaným,respekt 

k opačnému 

pohlaví,ochranu přírody 

při sportu 

 

 

 

snažit se chápat fyziologické 

změny v dospívání 

 

snažit se dle svých 

schopností pomoci 

handicapovaným 

spolužákům 

 

snažit se chránit přírodu při 

sportování 

Olympijské hry. 

 

Respekt k opačnému pohlaví.  

Základní olympijské myšlenky. 

 

Ochrana přírody při sportu- 

neplašit zvěř, netrhat rostliny, 

uklízet po sobě odpadky. 

OSV-SR Mezilidské vztahy 

 

 

EVV Vztah člověka k prostředí 

dohodnout se na 

spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržovat ji 

 

spolupracovat při 

jednoduchých týmových 

činnostech 

 

 

 

Organizace prostoru a 

pohybových činností – vzájemná 

komunikace a spolupráce 

v družstvu. 

 

 

 

 OSV – SR Komunikace 

 

rozlišovat a uplatňovat 

práva a povinnosti 

vyplývající z role 

hráče,rozhodčího,diváka 

 

 

osvojit si pravidla her, 

závodů a soutěží 

 

si být vědom porušení 

pravidel a následků pro sebe 

i družstvo 

 

 

Zásady jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech. 

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností. 

 

Dodržování pravidel různých 

pohybových činností ( 

přehazovaná, vybíjená, basketbal, 

chlapci – malá kopaná). 

 

 

 OSV – OR Seberealizace a 

sebeorganizace 
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sledovat určené prvky 

pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotit je 

 

 

posuzovat a vyhodnocovat 

pohybové dovednosti 

 

 

 

 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností. 

 

Vyhodnocení výkonů sportovních 

činností (hráče, rozhodčího). 

 

 

 

  

 

spolurozhodovat 

osvojované hry a 

soutěže 

 

 

účastnit se na rozhodování 

při kolektivních hrách a 

soutěžích 

 

poznat a označit zjevné 

přestupky proti pravidlům, 

adekvátně na ně reagovat 

 

respektovat předpoklady a 

možnosti druhých, 

neposmívat se 

 

 

 

Organizace prostoru a 

pohybových činností. 

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností. 

 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností. 

 

 

 

 

 

 OSV – MR Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti. 

 

9. ročník 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

 

pochopit zásady zatěžování 

 

rozcvičovat se před hlavní 

pohybovou činností, končit 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ZDRAVÍ 

(všechny činnosti se prolínají) 

Význam pohybu pro zdraví. 

 OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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pochopit zásady 

zatěžování, změřit 

úroveň své tělesné 

zdatnosti 

jednoduchými 

zadanými testy 

 

 

 

jí postupným zklidněním 

organismu 

 

znát cviky pro zahřátí a 

uvolnění 

 

znát vlastní pohybové 

možnosti a omezení, 

uvědomovat si je a 

respektovat a využívat při 

postupném zatěžování 

organismu 

 

změřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

změřit si svůj výkon ve 

dvojicích, ve skupinách 

 

umět vyhledávat pohybové 

aktivity jako kompenzaci 

duševní činnosti při školní 

výuce 

 

 

 

 

Pohybový režim. Pohybové 

aktivity. 

 

Rozcvičky – příprava organismu 

na cvičení, zklidnění po cvičení. 

 

Kompenzační a relaxační cvičení  

(ve stoje, v sedě, při únavě). 

 

Vyrovnávací cvičení (pro 

vyrovnání svalových dysbalancí 

nebo jako prevence svalových 

oslabení). 

 

Jednoduché testy zdatnosti. 

 

Rekreační sport-motivace pro sport 

v rodině, v místě bydliště. 

Výkonnostní sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usilovat o zlepšení a 

udržení úrovně 

pohybových 

schopností a o 

rozvoj pohybových 

dovedností 

usilovat o správné držení 

těla ve stoji,při sezení 

 

provádět zdravotně 

orientovaná cvičení 

 

Cviky na správné držení 

těla,hlavy,zad,protažení šíjových a 

bederních svalů,na zlepšení 

kloubní pohyblivosti. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Kondiční programy, manipulace se 
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základních 

sportovních odvětví 

včetně 

zdokonalování 

základních lokomocí 

 

 

poznávat vlastní pohybové 

možnosti a omezení, 

uvědomovat si je 

 

zlepšovat a udržovat úroveň 

svých pohybových 

schopností 

 

rozvíjet pohybové 

dovednosti základních 

sportovních odvětví 

 

rozvíjet rychlostní 

schopnosti 

 

rozvíjet silové schopnosti 

 

 

zatížením 

Prevence a korekce 

jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí 

Průpravná, kondiční, koordinační, 

kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační cvičení, cvičení ke 

správnému držení těla, korekce 

jednostranného zatížení. 

Rozvoj rychlostních, 

vytrvalostních, silových a 

koordinačních schopností. 

Rozvoj rychlostních schopností – 

rychlý běh z různých postojů a 

poloh, rychlý běh s přeskakováním 

nízkých překážek, slalomová 

dráha, překážková dráha, běh 

s rychlými změnami směru. 

Rozvoj koordinačních schopností – 

cvičení rovnováhy na lavičce – 

náskoky, seskoky, chůze, obraty, 

rovnovážné postoje, změny poloh. 

Běh na lavičce se zátěží, 

nadhazování a chytání míče 

v chůzi, podbíhání lana. Cvičení se 

švihadly – přeskoky, odraz, 

kroužení, přetahování ve dvojici. 

Cvičení na žebřinách, na bedně. 

Rozvoj vytrvalostních schopností – 

aerobní cvičení, běh individuálním 

tempem, rychlá chůze, střídání 

běhu s chůzí. 
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Rozvoj silových schopností – 

přetahování lanem, posilovací 

cviky, cvičení na žebřinách – 

zádové a břišní svalstvo, šplh – po 

tyči, na laně. 

Průpravné úpoly – přetahy, 

přetlaky, úpolové odpory. 

 

cíleně se připravit na 

pohybovou činnost a 

její ukončení 

 

 

 

umět připravit organismus 

na pohybovou 

zátěž,uklidnění po zátěži 

 

rozvíjet v různých obměnách 

běh 

 

 

 

 

 

 

 

Pohybové hry. 

Běh na krátkou vzdálenost. 

Honičky s jednoduchými pravidly. 

Běh s přeskoky přes nízké 

překážky. 

Běh se střídáním směru a rytmu. 

Běh překážkovou dráhou. 

       Pohybové hry s různým 

náčiním. 

                Uklidnění po zátěži. 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Kondiční programy, manipulace se 

zatížením 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

využívat základní 

kompenzační a 

relaxační techniky 

k překonání únavy 

 

využívat kompenzační a 

relaxační techniky 

 

střídat činnosti, zařazovat 

přestávky na odpočinek 

 

dbát na správné dýchání, 

držení těla 

Kompenzační a relaxační cvičení 

k překonávání únavy a 

předcházení stresům. 

 

 

Relaxační cvičení. 
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odmítat drogy a jiné 

škodliviny jako 

neslučitelné se 

zdravím a sportem 

projevovat odpovědný vztah 

k sobě samému – rizika 

spojená s užíváním 

návykových látek 

 

si uvědomovat vztah mezi 

pohybovou aktivitou a 

zdravím  

 

 

Zdravotní a psychosociální rizika 

zneužívání návykových látek. 

Rizikové prostředí – party. 

 

Význam správné výživy, pohybu, 

otužování. Režim dne. Ochrana 

před chorobami. 

 

 

 

  

 

vhodně reagovat na 

informace o 

znečištění ovzduší a 

tomu přizpůsobit 

pohybové aktivity 

seznamovat s vlivem 

znečištěného ovzduší na 

pohybové aktivity 

 

snažit se orientovat ve 

zprávách o počasí 

vč. vlastního pozorování  a 

dle zjištěných skutečností 

přizpůsobit své oblečení i 

pohybové aktivity 

 

Pohybové aktivity podle stavu 

ovzduší,teploty,podle intenzity 

slunečního záření. ( zprávy o 

počasí v rozhlase a televizi). 

 

Otužování vodou, vzduchem, 

pohybem v přírodě. 

 

 

 

znát základní zásady 

poskytování první 

pomoci a zvládat 

zajištění odsunu 

raněného 

umět poskytnout první 

pomoc 

 

používat vhodnou obuv a 

oděv na sportovní činnost 

První pomoc při základních 

druzích poranění při sportu – 

odřeniny, podvrtnutí, zhmoždění, 

zlomeniny, krvácení, zástava 

dechu, přehřátí organismu. 

Transport zraněného. Přivolání 

pomoci. 

 

Vhodná a nevhodná obuv a 

oblečení pro sportovní aktivity. 
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uplatňovat bezpečné 

chování v přírodě a 

v silničním provozu 

 

 

uplatňovat bezpečné a 

vhodné chování 

v tělocvičně, na hřišti, 

v přírodě, při přesunech 

v silničním provozu 

 

předvídat možná nebezpečí 

úrazu, přizpůsobit jim svou 

činnost 

 

reagovat na smluvené povely 

a gesta při organizované 

činnosti 

 

používat vhodné sportovní 

oblečení a obuv 

 

dodržovat základní zásady 

bezpečného chování 

v přírodě a v silničním 

provozu 

 

 

Hygiena a bezpečnost při 

pohybových činnostech – 

hygiena, vhodné oblečení a obutí 

v nestandardním prostředí, 

improvizované ošetření a odsun 

raněného. 

 

Vhodná a nevhodná cvičení. 

Vhodné a nevhodné prostředí pro 

pohybové aktivity. 

 

Zásady bezpečného chování 

v přírodě. 

Pravidla silničního provozu pro 

chodce a pro cyklisty. 

 

 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 
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ČINNOSTI 

OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ 

POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

 

zvládat v souladu 

s individuálními 

předpoklady 

osvojované 

pohybové 

dovednosti a 

aplikovat je ve 

hře,soutěži,při 

rekreačních 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

realizovat pohybové aktivity 

s ohledem na své 

individuální pohybové 

schopnosti a dovednosti 

 

spolupracovat při 

jednoduchých týmových a 

pohybových činnostech 

 

zvládat přiměřeně ke svým 

možnostem osvojované 

pohybové dovednosti, 

aplikovat je při hře, soutěži 

 

provádět rytmická a 

kondiční cvičení ( dívky i 

s hudbou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Pohybové hry s různým 

zaměřením, netradiční pohybové 

hry. 

Hry pro ovlivňování kondičních a 

koordinačních předpokladů. 

 

Hry pro rozvíjení pohybových 

dovedností 

(badminton, líný tenis). 

 

Manipulace s náčiním. 

 

Pohybové soutěživé hry. 

Sportovní hry 

Základní průpravné činnosti 

s míčem – přihrávky a chytání 

míče, dribling, míčové hry – 

vybíjená, prvky basketbalu, malá 

kopaná (chlapci). 

Herní činnosti jednotlivce, herní 

kombinace, utkání podle pravidel 

pro danou věkovou kategorii. 

 

Gymnastika 

akrobacie, přeskoky, cvičení 

s náčiním a na nářadí. 

Rytmické a kondiční formy 

cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem – 

 

OSV-OR 

Seberegulace a sebeorganizace 
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orientovat se v terénu podle 

turistických značek 

 

umět uplatňovat získané 

poznatky z ochrany přírody 

při realizovaných pobytech v 

přírodě 

 

základy rytmické gymnastiky, 

kondiční cvičení s hudbou a 

rytmickým doprovodem, cvičení 

s náčiním, tanec. 

Průpravné úpoly – střehový 

postoj, držení, pohyb v postoji. 

Atletika – starty, rychlý běh, 

vytrvalý běh na dráze a v terénu 

(podle individuálních schopností a 

možností žáků), základy 

překážkového a štafetového běhu, 

skok do dálky, skok do výšky, hod 

míčkem. 

Turistika a pobyt v přírodě- 

základní poznatky z turistiky, 

přesun a chůze v terénu, ochrana 

přírody. 

Pobyt v zimní přírodě – 

bezpečnosti při pohybu v zimní 

krajině. 

Bruslení – nácvik bezpečného 

pohybu na bruslích ( jízda všemi 

směry,  brzdění, nácvik herních 

prvků na bruslích, procvičování 

dovedností při závodivých hrách, 

údržba bruslí). 

Další pohybové činnosti –jízda na 

rotopedu, stolní tenis. 

posoudit provedení 

osvojované 

pohybové 

činnosti,označit 

 

 

umět posoudit své pohybové 

dovednosti 

Měření a posuzování pohybových 

dovedností. 

 

Hledání příčiny nedostatků jako 

 

  

 



 307 

příčiny nedostatků  

dokázat zhodnotit svůj 

výkon, porovnat ho 

předchozími výsledky 

 

naučit se bezpečně provádět 

daná cvičení s ohledem na 

své schopnosti 

 

reagovat na pokyny 

k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti 

 

 

reaguje na pokyny 

k odstranění vlastních chyb 

 

měřit úroveň své tělesné 

zdatnosti 

 

východiska ke zlepšení pohybové 

aktivity. 

 

Základy gymnastiky – pojmy, 

cvičební polohy a postoje. 

Průpravná gymnastická cvičení – 

svalové napětí, zpevňování a 

uvolňování těla.  

Akrobacie – kotouly před, vzad, 

stoj na lopatkách, rovnovážné 

polohy, záchrana a dopomoc. 

Přeskoky – odraz z můstku. 

Výskok na kozu, bednu (do kleku, 

do dřepu). Podle schopností 

roznožka. 

Lavička, nízká kladina – chůze, 

doprovodné pohyby paží, 

rovnovážné postoje a obraty. 

Šplh s přírazem na tyči, laně. 

 

Oblast: 

Člověk a zdraví  

                        

Předmět:                                           

Tělesná výchova 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

ČINNOSTI 

PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ 

 

užívat osvojenou 

odbornou terminologii 

užívat základní tělocvičnou 

terminologii osvojovaných 

činností 

 

 užívat základní tělocvičné 

pojmy – názvy  pohybových 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ 

ÚROVEŇ POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

Komunikace v TV. 

Odborná  tělocvičná terminologie 

osvojovaných činností, smluvené 
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na úrovni cvičence, 

rozhodčího,diváka 

 

 

činností, nářadí a náčiní 

 

rozumí povelům pořadových 

cvičení a správně na ně 

reaguje 

 

povely, signály, gesta, značky, 

vzájemná komunikace při 

osvojovaných pohybových 

činnostech. 

Komunikace vzhledem 

k jednotlivým rolím. 

naplňovat ve školních 

podmínkách základní 

olympijské myšlenky-

čestné soupeření,pomoc 

handicapovaným,respekt 

k opačnému 

pohlaví,ochranu přírody 

při sportu 

 

 

při soutěžích a hrách jednat 

v duchu fair-play 

 

respektovat předpoklady a 

možnosti druhých, 

neposmívat se 

 

chápat fyziologické změny 

v dospívání, chovat se 

kultivovaně k opačnému 

pohlaví 

 

chránit přírodu při 

sportování 

Historie a současnost sportu. 

 

Významné sportovní soutěže a 

sportovci. 

Olympijské hry. 

 

Respekt k opačnému pohlaví.  

Základní olympijské myšlenky. 

 

Ochrana přírody při sportu- 

neplašit zvěř, netrhat rostliny, 

uklízet po sobě odpadky. 

 

OSV – MR Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

OSV-SR Mezilidské vztahy 

 

 

EVV Vztah člověka k prostředí 

dohodnout se na 

spolupráci i jednoduché 

taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a 

dodržovat ji 

 

dohodnout se na jednoduché 

taktice v činnosti nebo hře 

družstva a dodržovat ji 

 

 

Organizace prostoru a 

pohybových činností – vzájemná 

komunikace a spolupráce 

v družstvu. 

 

 

 

 OSV – SR Komunikace 

 

rozlišovat a uplatňovat 

práva a povinnosti 

vyplývající z role 

hráče,rozhodčího,diváka 

 

 

 

rozlišovat v jednoduché hře 

práva a povinnost hráče, 

rozhodčího a diváka 

 

znát a dodržovat základní 

Zásady jednání a chování 

v různém prostředí a při 

různých činnostech. 

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností. 

 

 OSV – OR Seberealizace a 

sebeorganizace 
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pravidla některých her, řídit 

se jimi a být si vědom, že 

porušení pravidel sebou nese 

následky pro jednotlivce i 

pro družstvo 

 

 

 

 

 

Dodržování pravidel různých 

pohybových činností ( 

přehazovaná, vybíjená, basketbal, 

chlapci – malá kopaná). 

 

sledovat určené prvky 

pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotit je 

 

 

posuzovat a vyhodnocovat 

pohybové dovednosti 

 

podílet se na zpracování 

naměřených dat a informací 

o pohybových aktivitách 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností. 

 

Vyhodnocení výkonů sportovních 

činností (hráče, rozhodčího). 

 

 

 

  

 

spolurozhodovat 

osvojované hry a 

soutěže 

 

 

účastnit se na rozhodování 

při kolektivních hrách a 

soutěžích 

 

poznat a označit zjevné 

přestupky proti pravidlům, 

adekvátně na ně reagovat 

 

respektovat předpoklady a 

možnosti druhých 

 

 

 

Organizace prostoru a 

pohybových činností. 

 

Pravidla osvojovaných 

pohybových činností. 

 

Spolurozhodování. 

 

Měření výkonů, posuzování 

pohybových dovedností. 

 

 

 

 

 

 OSV – MR Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti. 
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5.9  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je jednou ze stěžejních vzdělávacích oblastí v základním vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením. Zahrnuje široké spektrum nejen manuálních činností, ale i činností rozvíjejících klíčové kompetence, které vedou žáky  

k získání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků v různých oblastech lidské činnosti. Vede žáky k pozitivnímu vztahu k 

práci a přispívá k vytváření životní  

a profesní orientace žáků, k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění v dalším životě  

a integraci ve společnosti. U žáků s lehkým mentálním postižením trvá nácvik běžných dovedností a utváření návyků mnohem delší dobu než u 

žáků bez postižení. Z tohoto důvodu je této vzdělávací oblasti určena vyšší hodinová dotace. Žáci se učí pracovat samostatně i v týmu  

a vážit si práce své i druhých. Seznamují se s různými materiály, s funkcí a užíváním vhodných pomůcek a nářadí. Vzdělávací oblast je 

realizována v průběhu celého základního vzdělávání  

od prvního do devátého ročníku. 

Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na prvním stupni na čtyři tematické okruhy  

(Práce s drobným materiálem, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů) a do sedmi tematických okruhů na druhém 

stupni (Práce s technickými materiály, Práce s ostatními materiály, Práce montážní a demontážní, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz  

a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce). Výběr a způsob realizace jednotlivých tematických okruhů závisí na podmínkách a 

možnostech školy a schopnostech žáků. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno všem žákům, tedy chlapcům i dívkám. Tematický okruh Svět 

práce je určen pro 8. a 9. ročník. 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

 

 

Zařazená průřezová témata 

 

Osobnostní a sociální výchova      
Sociální rozvoj : Komunikace    3. r., 6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

   Spolupráce a soutěživost  6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

 

Osobnostní rozvoj : Rozvoj schopnosti poznávání  1. r., 2. r., 3. r., 6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 
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   Sebepoznání a sebepojetí  6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

   Kreativita    1. r., 2. r., 3. r., 6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

   Psychohygiena    6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

 
Environmentální výchova 

Vztah člověka k prostředí  6. r., 7. r., 8. r., 9. r. 

 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá  5. r. 

 

5.9.1       Člověk a svět práce 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

 Pracovní vyučování systematicky ovlivňuje rozvoj motoriky a vytváření pracovních dovedností žáků, přispívá ke správné volbě povolání 

a plnému společenskému uplatnění. Žáci získávají vědomosti o materiálu, nástrojích a pracovních postupech. Učí se práci organizovat, udržovat 

pořádek na pracovišti, dbát bezpečnostních a hygienických pravidel, učí se zacházet s běžně používanými spotřebiči, přístroji a nářadím. 

 Na 1. stupni probíhá výuka ve třídních kolektivech. V 1.-2.r. vždy 2 hodiny + 1 DD týdně,ve 3.r. 3h. + 1DD,ve 4.r. 4hodiny a v 5.r. 4.h. + 

1DD. 

Na 2. stupni se výuka dělí do skupin na chlapce a dívky. Ve skupině je 5-9 žáků. 

Předmět je vyučován 5 hodin týdně. 

 Vyučování probíhá ve školních dílnách, na školním pozemku, ve cvičné kuchyni,keramické dílně a ve třídách. 

Dalším způsobem naplňování cílů pracovního vyučování jsou exkurze a práce na počítači. Pravidelnou součástí výuky  v 8. a  9. ročníku jsou 

návštěvy odborných učilišť. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- zadává úkoly tak,aby poznávání bylo rozvíjeno na úrovni konkrétních činností 

- vede žáky k práci podle jednoduchých technických výkresů 
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žák: 

- s dopomocí učitele promýšlí a realizuje pracovní postupy 

-  

Kompetence k řešení problému 

Učitel: 

- zadává úkoly tak,aby žáci sami mohli navrhovat řešení 

žák: 

- umí pojmenovat problém a nalézat nejvhodnější řešení 

-  

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- užívá správnou terminologii a názvosloví 

žák: 

- při komunikaci používá správné technické názvosloví a terminologii 

- umí zhodnotit výsledky své pracovní činnosti 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- přiměřeností úkolů umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- dodává žákům sebedůvěru 

žák: 

- je schopen pracovat samostatně i ve skupinách 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidle slušného a bezpečného chování 

žák: 

- respektuje pravidla bezpečnosti při práci 

- respektuje názory jiných 

- orientuje se v různých oborech lidské činnosti 

- má osvojeny potřebné poznatky a dovednosti pro pracovní uplatnění ve společnosti 
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Kompetence pracovní 

Učitel: 

- vede žáky ke správnému způsobu využití materiálů a nástrojů 

- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli 

- hodnotí žáky způsobem,který jim umožňuje vnímat a posoudit vlastní pokrok 

žák: 

- dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

- dodržuje technologický postup 

- dbá na ochranu životního prostředí a pečuje o pracovní pomůcky 

 

 

 

 

 
 

1.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

zvládat základní 

manuální dovednosti 

při práci 

s jednoduchými 

materiály  

a pomůckami 

 

drobný materiál různě 

upravovat, s dopomocí 

ohýbat,  

stříhat,spojovat,,propichovat, 

navlékat,svazovat, lisovat, 

slepovat 

 

poznat papír, ví na co se 

používá 

 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

Vlastnosti materiálu a jeho užití 

Práce s přírodním materiálem 

(šípky,listy…)- navlékání, 

propichování, lepení. 

Druhy materiálu – papír, textil. 

Modelovací hmota. 

 

Pracovní pomůcky a nástroje –

 

  

 



 314 

papír mačkat, trhat, stáčet, 

nalepovat, natírat barvou 

 

zkoušet papír skládat, 

překládat, vytvářet 

jednoduché skládanky 

 

učit se zacházet s nůžkami 

 

stříhat papír na proužky 

 

pracovat s modelovací 

hmotou (hnětení, válení 

mačkání, stlačování, 

rozdělování( 

 

vytvářet drobné předměty a 

dárky 

 

funkce a využití. 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

 

Práce s papírem. 

Skládanky z papíru.  

Zpracování v ploše i jednoduché 

prostorové tvary. 

Stříhání papíru. Bezpečnost při 

práci. První pomoc při drobném 

poranění. 

 

Modelování z hmot různých 

vlastností (plastelína, 

samotvrdnoucí hmoty, hlína…) 

Modelování hadů, 

kuliček,placiček,válečků.Spojování 

těchto tvarů. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

 

 

vytvářet 

jednoduchými 

postupy různé 

předměty 

z tradičních  

i netradičních 

materiálů; 

pracovat podle 

slovního návodu 

pracovat s různým 

materiálem 

 

zhotovit jednoduché 

výrobky 

 

 

 

Práce s různým materiálem. 

 

  

 

pracovat podle 

slovního návodu a 

rozumět slovním pokynům 

 

Jednoduché pracovní postupy 

podle slovních pokynů a podle 
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předlohy 

 

 předlohy. 

 

 

zvládat elementární 

dovednosti a 

činnosti při práci  

se stavebnicemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokládat dřevěné kostky na 

sebe 

 

stavět z kostek podle pokynů 

 

třídit prvky stavebnice podle 

tvaru a barev 

 

sestavovat jednoduché 

prostorové modely podle 

slovního návodu i vlastní 

fantazie 

 

sestavovat jednoduché 

prostorové stavby 

z dřevěných i plastových 

stavebnic 

 

učit se spojovat díly 

stavebnice pomocí 

jednoduchých spojek, desek, 

pásků apod. 

 

demontovat hotový výrobek 

a uložit zpět do krabice 

 

udržovat na svém pracovním 

místě pořádek 

 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Jednoduché stavby v prostoru. 

 

Třídění prvků stavebnice podle 

barvy a tvaru v ploše. 

 

Práce s návodem. 

Práce podle slovního návodu. 

Montáž a demontáž 

jednoduchých předmětů. 

Používání spojovacích dílů 

stavebnice. 

Demontáž hotových výrobků, 

ukládání dílů stavebnice zpět do 

krabice. 

 

Udržování pořádku na pracovišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – OR  

Kreativita 
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provádět pozorování 

přírody 

v jednotlivých 

ročních období  

a popsat jeho 

výsledky 

 

 

pozorovat přírodu na 

vycházkách v jednotlivých 

ročních obdobích 

 

sbírat přírodniny 

 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 

Změny v přírodě. Vycházka.  

 

 

 

  

 

pečovat o nenáročné 

rostliny v bytě i na 

zahradě 

 

 

 

 

 

ošetřovat pokojové rostliny – 

zalévat 

 

ošetřovat rostliny na záhoně 

– zalévat, plít, kypřit 

 

pozorovat větvičku dřevin ve 

váze 

 

 

 

 

Pěstování pokojových rostlin 

Podmínky pro pěstování. 

Ošetřování pokojových rostlin. 

 

Pěstování rostlin. 

Kypření, pletí, zalévání. 

 

 

 

 

 

  

 

připravit samostatně 

jednoduchý pokrm  

seznámit se s časovým 

rozložením jídel během dne 

 

namazat chléb nebo jiné 

pečivo 

 

umývat před jídlem ovoce a 

zeleninu 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Zásady stravování. 

Zdravá výživa. 

 

Příprava svačiny. 

Bezpečné zacházení 

s kuchyňskými pomůckami. 

Zacházení s potravinami – čistota 

rukou, nádobí, úklid pracovního 

místa. 

Umývání ovoce a zeleniny. 
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upravit stůl pro 

jednoduché 

stolování 

připravit stůl na 

jednoduchou svačinu 

 

udržovat pořádek 

 

Stolování. 

Jednoduchá úprava stolu. 

 

Udržování pořádku. 

 

  

 

chovat se vhodně při 

stolování 

 

jíst pomalu a přiměřeně 

velká sousta 

 

 

 

Pravidla správného stolování. 

Chování při stolování. 

 

 

  

 

2.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět 

práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané 

výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 

Průřezová témata 

zvládat základní 

manuální 

dovednosti při 

práci 

s jednoduchými 

materiály  

a pomůckami 

 

pracovat s přírodninami 

(propichovat, navlékat, slepovat, 

svazovat, řadit podle tvarů a 

velikosti, kombinovat vhodné 

druhy) 

 

rozlišovat materiál přírodní a 

umělý 

 

používat různé druhy papíru 

 

papír mačkat, trhat, stáčet, 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

Vlastnosti materiálu a jeho užití 

Práce s přírodním materiálem 

(šípky,jeřabiny,listy, sláma, šišky, 

koření…)- navlékání, 

propichování, lepení. 

Druhy materiálu – papír, textil. 

Modelovací hmota. 

Přírodní a umělý materiál. 

Pracovní pomůcky a nástroje –

funkce a využití. 
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nalepovat,vystřihovat,polepovat, 

 

papír skládat, překládat, 

vytvářet jednoduché skládanky 

 

zacházet s nůžkami 

 

stříhat papír a textil 

 

pracovat s textilem - vystřihovat 

a nalepovat 

 

navlékat nit do jehly, učit se 

vázat uzlík 

 

učit se šít předním stehem na 

dírkovaném kartonu 

 

pracovat s modelovací hmotou 

(hnětení, válení mačkání, 

stlačování, rozdělování) 

vytvářet drobné předměty a 

dárky 

 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

 

Práce s různými druhy papíru- 

kancelářský, kreslicí karton, 

krepový, novinový, balicí, 

savý…). 

Práce s lepidlem na papír a na 

textil. 

Skládanky z papíru.  

Zpracování v ploše i jednoduché 

prostorové tvary. 

 

Stříhání papíru a textilu.  

 

Stříhání  nůžkami částí i celou 

délkou.  

 

Základy šití. Přední steh na 

kartonu. 

Bezpečnost při práci. První pomoc 

při drobném poranění. 

 

Modelování z hmot různých 

vlastností (plastelína, 

samotvrdnoucí hmoty, hlína…) 

Modelování hadů, 

kuliček,placiček,válečků, 

vytváření výrobků. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

Vytváření drobných předmětů, 

ozdob, dárků. 
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vytvářet 

jednoduchými 

postupy různé 

předměty 

z tradičních  

i netradičních 

materiálů; 

pracovat podle 

slovního návodu 

pracovat s různým materiálem 

 

zhotovit jednoduché výrobky 

 

 

 

Práce s různým materiálem. 

Kombinace materiálů. 

 

  

 

pracovat podle 

slovního návodu 

a předlohy 

 

rozumět slovním pokynům 

 

Jednoduché pracovní postupy 

podle slovních pokynů a podle 

předlohy. 

 

 

  

 

zvládat 

elementární 

dovednosti a 

činnosti při práci  

se stavebnicemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

třídit prvky stavebnice podle 

tvaru a barev 

 

sestavovat jednoduché 

prostorové modely podle 

slovního návodu i vlastní 

fantazie 

 

sestavovat jednoduché 

prostorové stavby z dřevěných i 

plastových stavebnic podle 

předlohy 

 

spojovat díly konstrukční 

stavebnice pomocí různých 

spojů, desek, pásků apod. 

 

demontovat hotový výrobek, 

roztřídit prvky a uložit zpět do 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Jednoduché stavby 

v prostoru(stavebnice prostorové). 

 

Třídění prvků stavebnice podle 

barvy a tvaru v ploše(stavebnice 

plošné).. 

 

Práce s návodem,předlohou.. 

Práce podle slovního návodu, 

podle předlohy. 

 

Montáž a demontáž 

jednoduchých předmětů. 

Používání spojovacích dílů 

stavebnice( pásky, desky, spojky, 

šrouby, matice). 

 

 

 

 

 

 OSV – OR  

Kreativita 
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krabice 

 

udržovat na svém pracovním 

místě pořádek 

Demontáž hotových 

výrobků,třídění a ukládání dílů 

stavebnice zpět do krabice. 

 

Udržování pořádku na pracovišti. 

provádět 

pozorování 

přírody 

v jednotlivých 

ročních období  

a popsat jeho 

výsledky 

 

 

pozorovat přírodu  

v jednotlivých ročních obdobích 

sledovat podmínky pro život 

rostlin v různém ročním období 

sbírat přírodniny 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 

Pozorování změn v přírodě.  

 

 

 

  

 

pečovat o 

nenáročné 

rostliny v bytě i 

na zahradě 

 

 

 

 

 

ošetřovat pokojové rostliny – 

zalévat, otírat listy, umývat 

misku) 

 

ošetřovat rostliny na záhoně – 

zalévat, plít, kypřit 

 

pomáhat při sklizni ovoce a 

zeleniny 

 

 

 

 

Pěstování pokojových rostlin 

Podmínky pro pěstování. 

Ošetřování pokojových rostlin. 

 

Pěstování rostlin. 

Kypření, pletí, zalévání. 

 

Zásady bezpečné práce 

s rostlinami. 

 

 

 

  

 

připravit 

samostatně 

jednoduchý 

pokrm  

znát časové rozložení jídel 

během dne 

 

namazat pomazánku na pečivo 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Zásady stravování. 

Prvky zdravé výživy (ovoce, 

zelenina,pitný režim,druhy pečiva 
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umývat před jídlem ovoce a 

zeleninu 

 

a mléčných výrobků). Proč jsou 

sladkosti nezdravé. 

 

Příprava svačiny. 

Bezpečné zacházení 

s kuchyňskými pomůckami. 

Hygiena při práci s potravinami – 

čistota rukou, nádobí, úklid 

pracovního místa. 

Umývání ovoce a zeleniny. 

 

upravit stůl pro 

jednoduché 

stolování 

připravit stůl na jednoduchou 

svačinu 

 

udržovat pořádek 

 

Stolování. 

Jednoduchá úprava stolu. 

Pravidla správného 

stolování(používání příboru). 

 

Udržování pořádku a čistoty. 

Umývání a utírání nádobí. 

Zametání pracovního místa. 

 

  

 

chovat se vhodně 

při stolování 

 

jíst pomalu a přiměřeně velká 

sousta 

 

 

 

Pravidla správného stolování. 

Chování při stolování. 
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3.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

zvládat základní 

manuální dovednosti 

při práci 

s jednoduchými 

materiály  

a pomůckami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

používat názvy pracovních 

pomůcek 

 

zvládat jednoduché činnosti 

s materiály a pomůckami ( 

lepení, navlékání, skládání, 

stříhání…) 

 

rozlišovat materiál přírodní a 

umělý 

 

používat různé druhy papíru 

 

snažit se třídit starý papír 

 

zacházet s nůžkami 

 

navlékat nit do jehly, 

ustřihnout nit, snažit se vázat 

uzlík 

 

šít předním stehem na 

dírkovaném kartonu 

 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

Vlastnosti materiálu a jeho užití 

Práce s přírodním 

materiálem,papírem, textilem, s 

různými druhy modelovací hmoty. 

Přírodní a umělý materiál. 

Pracovní pomůcky a nástroje –

funkce a využití(nůžky, lepidlo, 

štětec, podložka, jehla, špendlíky, 

náprstek, šablony, tiskátka…) 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

 

Práce s různými druhy papíru- 

kancelářský, kreslicí karton, 

krepový, novinový, balicí, 

savý…). 

Vlastnosti papíru(barva, povrch, 

rub, líc, tloušťka…) 

Práce s lepidlem na papír a na 

textil. 

Skládanky z papíru.  

Zpracování v ploše i jednoduché 
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pracovat s modelovací 

hmotou (hnětení, válení 

mačkání, stlačování, 

rozdělování) 

vytvářet drobné předměty a 

dárky 

 

prostorové tvary. 

 

Stříhání papíru a textilu.  

 

Stříhání  nůžkami částí i celou 

délkou.  

 

Základy šití. Přední steh na 

kartonu. 

Bezpečnost při práci. První pomoc 

při drobném poranění. 

 

Modelování z hmot různých 

vlastností (plastelína, 

samotvrdnoucí hmoty, hlína…) 

Modelování hadů, 

kuliček,placiček,válečků, 

vytváření výrobků. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

Vytváření drobných předmětů, 

ozdob, dárků. 

vytvářet 

jednoduchými 

postupy různé 

předměty 

z tradičních  

i netradičních 

materiálů; 

pracovat podle 

slovního návodu 

 

 

pracovat s různým 

materiálem 

 

vytvářet výrobky 

z přírodních i umělých 

materiálů 

 

poznávat a využívat různé 

vlastnosti materiálu 

přírodního a umělého 

 

Práce s různým materiálem. 

Kombinace materiálů. 

 

Materiál přírodní a umělý ( různé 

přírodniny-šípky, jeřabiny, 

kaštany, žaludy ,šišky, 

kamínky,…,špejle, dřevo, korek, 

guma, papír, textil, 

fólie,plasty,koženka,různé druhy 

modelovací hmoty,drát…) 
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zhotovit jednoduché 

výrobky 

 

 

 

Vlastnosti materiálů. 

 

Jednoduché výrobky z přírodního i 

umělého materiálu. 

pracovat podle 

slovního návodu a 

předlohy 

 

 

 

 

 

 

 

pracovat podle slovního 

návodu a podle předlohy – 

pod vedením učitele, 

samostatně, ve dvojicích, ve 

skupinách 

 

obkreslovat jednoduché 

šablony 

 

dodržovat jednoduché 

pracovní postupy 

 

Jednoduché pracovní postupy 

podle slovních pokynů ( slovní 

ústní návod učitele) a podle 

předlohy (vzorový výrobek, 

nákres, šablona, model, vlastní 

návrh). 

 

 

 

 

 

  

 

zvládat elementární 

dovednosti a 

činnosti při práci  

se stavebnicemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sestavovat jednoduché 

prostorové stavby 

z dřevěných i plastových 

stavebnic podle předlohy 

 

spojovat díly konstrukční 

stavebnice pomocí různých 

spojů, desek, pásků apod. 

podle předlohy 

 

snaží se spolupracovat ve 

dvojici, ve skupině 

 

demontovat hotový výrobek, 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Jednoduché stavby 

v prostoru(stavebnice prostorové). 

 

Práce s návodem,předlohou. 

Práce podle slovního návodu, 

podle předlohy. 

 

Montáž a demontáž 

jednoduchých předmětů. 

Používání spojovacích dílů 

stavebnice( pásky, desky, spojky, 

šrouby, matice – stavebnice 

  OSV – OR  

Kreativita 
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roztřídit prvky a uložit zpět 

do krabice 

 

udržovat na svém pracovním 

místě pořádek 

 

konstrukční). 

 

Demontáž hotových 

výrobků,třídění a ukládání dílů 

stavebnice zpět do krabice. 

 

Udržování pořádku na pracovišti. 

 

Organizace práce. 

 

provádět pozorování 

přírody 

v jednotlivých 

ročních období  

a popsat jeho 

výsledky 

 

 

pozorovat přírodu  

v jednotlivých ročních 

obdobích, vnímat souvislosti 

mezi změnami v přírodě a 

ročním obdobím 

sledovat podmínky pro život 

rostlin v různém ročním 

období 

sbírat přírodniny 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

 

Pozorování změn v přírodě.  

 

 

 

  

EVV  

Základní podmínky života 

 

pečovat o nenáročné 

rostliny v bytě i na 

zahradě 

 

 

 

ošetřovat pokojové rostliny – 

zalévat, otírat listy, umývat 

misku) 

 

poznávat různé druhy 

pokojových rostlin 

 

pozorovat klíčení semen 

 

upravovat půdu před setím, 

sít do řádků, sázet, zalévat, 

plít, přetrhávat,kypřit 

Pěstování pokojových rostlin 

Podmínky pro pěstování. 

Ošetřování pokojových rostlin. 

 

Pěstování rostlin. 

Práce na školní zahradě –úprava 

půdy před setím, setí do řádku, 

sázení, kypření, pletí, 

přetrhávání,zalévání. 

 

Zásady bezpečné práce 

s rostlinami. 

 

 

 EVV  

Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 
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znát a umět používat 

základní pomůcky a nářadí 

pro práci na zahradě 

 

pomáhat při sklizni ovoce a 

zeleniny 

 

Nářadí. 

 

Organizace práce. 

 

Péče o životní prostředí. 

 

připravit samostatně 

jednoduchý pokrm  

 

 

 

 

 

 

určit vhodný obchod pro 

nákup potravin 

 

mít povědomí o potravinách, 

které jsou pro náš 

organismus prospěšné 

(zdravé) 

 

používat správné názvy 

základních potravin i 

kuchyňského vybavení 

 

připravit svačinu, uvařit čaj 

 

dodržovat hygienické zásady 

při práci s potravinami a 

kuchyňskými pomůckami 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Zásady stravování. 

Prvky zdravé výživy (ovoce, 

zelenina,pitný režim,druhy pečiva 

a mléčných výrobků). Proč jsou 

sladkosti nezdravé. 

 

Příprava svačiny. Vaření čaje. 

Bezpečné zacházení 

s kuchyňskými pomůckami. 

Hygiena při práci s potravinami – 

čistota rukou, nádobí, úklid 

pracovního místa, úklid odpadků 

do koše.. 

Umývání ovoce a zeleniny. 

 

  

 

upravit stůl pro 

jednoduché 

stolování 

připravit stůl na 

jednoduchou svačinu 

 

umýt a utřít nádobí, uklidit 

nádobí 

 

Stolování. 

Jednoduchá úprava stolu. 

Pravidla správného 

stolování(používání příboru). 

 

Udržování pořádku a čistoty. 

Umývání a utírání nádobí. 
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Zametání pracovního místa. 

Organizace práce. 

chovat se vhodně při 

stolování 

 

jíst pomalu a přiměřeně 

velká sousta 

 

 

 

Pravidla správného stolování. 

Chování při stolování. 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět 

práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané 

výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 

Průřezová témata 

vytvářet 

přiměřenými 

pracovními 

postupy různé 

výrobky z daného 

materiálu 

 

 

 

 

 

třídit a pojmenovávat 

materiál přírodní a umělý 

 

zhotovovat jednoduché 

ozdoby s využitím 

jednoduchých technik 

lidových řemesel 

 

používat názvy pracovních 

pomůcek 

 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

Vlastnosti materiálu a jeho užití 

Práce s přírodním 

materiálem,papírem, textilem, s 

různými druhy modelovací hmoty. 

Přírodní a umělý materiál. 

Pracovní pomůcky a nástroje –

funkce a využití(nůžky, lepidlo, 

štětec, podložka, jehla, špendlíky, 

náprstek, šablony, tiskátka…) 
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zvládat jednoduché činnosti 

s materiály a pomůckami ( 

lepení, navlékání, skládání, 

stříhání, skládání, 

ohýbání,sešívání…) 

 

používat různé druhy papíru 

 

třídit starý papír 

 

zacházet s nůžkami 

 

používat různé druhy textilu 

 

navlékat nit do jehly, 

ustřihnout nit, snažit se vázat 

uzlík 

 

sešívat textil 

 

 

 

poznávat vlastnosti kovů při 

práci s drátem (ohýbání, 

stříhání, štípání, stáčení) 

 

pracovat s modelovací 

hmotou (hnětení, válení 

mačkání, stlačování, 

rozdělování) 

modelovat duté předměty, 

figury a reliéfy 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

 

Jednoduché výrobky z přírodního i 

umělého materiálu. 

Práce s různými druhy papíru- 

kancelářský, kreslicí karton, krepový, 

novinový, balicí, savý…). 

Vlastnosti papíru(barva, povrch, rub, 

líc, tloušťka…) 

Práce s lepidlem na papír a na textil. 

Skládanky z papíru.  

Zpracování v ploše i jednoduché 

prostorové tvary. 

 

Stříhání papíru, textilu, koženky.  

 

Stříhání  nůžkami částí i celou délkou.  

 

Základy šití. Přední steh,zadní steh. 

Drobné výrobky z měkkého drátu. 

 

Bezpečnost při práci. První pomoc při 

drobném poranění. 

 

Modelování z hmot různých vlastností 

(plastelína, samotvrdnoucí hmoty, 

hlína…) 

Modelování dutých předmětů, figurek 

a reliéfů. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

Vytváření drobných předmětů, ozdob, 
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vytvářet drobné předměty a 

dárky 

 

dodržovat pracovní postupy 

dárků. 

využívat při 

tvořivých 

činnostech s 

různým 

materiálem 

vlastní fantazii 

 

 

při vytváření výrobků 

využívat svou fantazii 

 

správně pojmenovat  

používané nástroje a 

materiály 

 

Dotvářet výrobky podle své fantazie.. 

 

 

 

 

 

 

  

 

volit vhodné 

pracovní 

pomůcky, 

nástroje a náčiní 

vzhledem  

k použitému 

materiálu 

 

 

 

 

 

 

správně pojmenovat  

používané nástroje a 

materiály 

 

vhodně volit pomůcky podle 

druhu materiálu a způsobu 

činnosti 

 

s nářadím správně zacházet 

 

dodržovat jednoduché 

pracovní postupy 

 

Pracovní pomůcky a nástroje –

funkce a využití(nůžky, lepidlo, 

štětec, podložka, jehla, špendlíky, 

náprstek, šablony, 

tiskátka,děrovačky,sešívačka,tavná 

pistole…) 

 

Organizace práce.  

 

 

 

  

 

udržovat pořádek 

na pracovním 

místě; dodržovat 

zásady hygieny a 

bezpečnosti 

práce; poskytnout 

udržovat pořádek na svém 

pracovním místě 

 

bezpečně zacházet 

s pomůckami, nástroji a 

materiálem 

 

 

Organizace práce. Pořádek na 

pracovišti. 

Hospodárné využívání materiálu. 

Šetrné a správné zacházení 
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první pomoc  

při drobném 

poranění 

 

 

dodržovat stanovené 

pracovní postupy 

 

s pomůckami 

První pomoc při drobném poranění. 

 

 

 

znát funkci a užití 

jednoduchých 

pracovních 

nástrojů a 

pomůcek 

 

znát funkci jednoduchých 

pracovních nástrojů a 

pomůcek 

 

používat jednoduché 

pracovní ponůcky a nástroje 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Stavebnice – plošné, prostorové, 

konstrukční.  

 

Šroubovák,maticový klíč. 

 

  

provádět při práci 

se stavebnicemi 

jednoduchou 

montáž a 

demontáž  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spolupracovat ve dvojici,  

ve skupině 

 

vy\tvářet modely z různých 

druhů stavebnic 

 

demontovat hotový výrobek, 

roztřídit prvky a uložit zpět 

do krabice 

 

udržovat na svém pracovním 

místě pořádek 

 

 

 

Sestavování jednoduchých modelů. 

 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů. 

Používání spojovacích dílů stavebnice 

( pásky, desky, spojky, šrouby, matice 

– stavebnice konstrukční). 

Demontáž hotových výrobků, třídění a 

ukládání dílů stavebnice zpět do 

krabice. 

 

Udržování pořádku na pracovišti. 

 

Organizace práce. 

 

 

 OSV – OR  

Kreativita 

 

 

pracovat podle 

slovního návodu, 

předlohy, 

jednoduchého 

náčrtu 

 

pracovat podle slovního 

návodu učitele 

 

pracovat podle předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

 

Práce 

s návodem,předlohou.,jednoduchým 

náčrtem. 

Práce podle slovního návodu( slovní 

návod učitele), podle předlohy( 

vzorového výrobku,modelu,nákresu), 
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jednoduchého náčrtu, vlastní návrh. 

udržovat pořádek 

na svém 

pracovním místě, 

dodržovat zásady 

hygieny a 

bezpečnosti 

práce, poskytnout 

první pomoc při 

drobném úrazu 

 

 

udržovat pořádek na svém 

pracovišti 

 

bezpečně zacházet 

s pomůckami a nástroji 

 

dodržovat stanovené 

pracovní postupy 

ošetřit drobná poranění 

 

 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

Pořádek na pracovišti. 

 

První pomoc při drobném poranění. 

 

  

 

znát základní 

podmínky  

a postupy pro 

pěstování 

vybraných rostlin  

 

 

 

znát základní podmínky pro 

život rostlin 

 

porovnávat podmínky života 

rostlin v přírodě v závislosti 

na ročním období 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin –půda a její zpracování,výživa 

rostlin,osivo. 

 

Podmínky růstu rostlin – půda, živiny, 

voda, světlo, teplo. 

 

Pozorování změn v přírodě.  

 

 

 EVV   

Ekosystémy 

 

ošetřovat a 

pěstovat podle 

daných zásad 

pokojové i jiné 

rostliny a 

provádět 

pěstitelské 

pozorování 

ošetřovat pokojové rostliny – 

zalévat, otírat listy, 

odstraňovat odumřelé části) 

 

poznávat různé druhy 

pokojových rostlin 

 

pozorovat klíčení osiva a 

Pěstování pokojových rostlin – 

podmínky pro pěstování.  

 

Pěstování rostlin. 
Pěstování rostlin – ze semen 

v místnosti, na zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, koření, zelenina). 

Práce na školní zahradě –úprava půdy 
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sadby 

 

upravovat půdu před setím, 

sít do řádků, sázet, zalévat, 

plít, přetrhávat,kypřit 

 

pěstovat kořenovou 

zeleninu, letničky 

 

 

 

před setím, setí do řádku, sázení, 

kypření, pletí, přetrhávání,zalévání. 

 

Zásady bezpečné práce s rostlinami. 

 

Organizace práce. 

 

Péče o životní prostředí. 

První pomoc při drobném poranění. 

volit podle druhu 

pěstitelských 

činností správné 

pomůcky, 

nástroje a náčiní 

znát a umět používat 

základní pomůcky a nářadí 

pro práci na zahradě 

 

Správné používání nářadí a pomůcek 

při práci na zahradě. 

 

 

 

  

 

dodržovat zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce 

a ochrany 

zdraví,poskytnout 

první pomoc při 

úrazu při práci na 

zahradě 

 

 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci na 

zahradě 

 

pečovat o nářadí,očistit a 

uklidit po práci 

 

dodržovat stanovené postupy 

 

umět poskytnout první 

pomoc při drobném poranění 

Zásady bezpečné práce s rostlinami. 

 

Hygiena a bezpečnost při práci na 

zahradě. 

První pomoc při drobném poranění. 

Organizace práce. 

 

Péče o životní prostředí. Třídění 

odpadů. 

 

 

  

 

znát základní 

vybavení 

kuchyně 

 

pojmenovat základní 

kuchyňské vybavení, které 

užívá při přípravě 

jednoduchých pokrmů 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Základní vybavení kuchyně. 
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naučit se bezpečně používat 

jednoduché kuchyňské 

náčiní 

 

 

připravit 

samostatně 

jednoduché 

pohoštění 

 

 

určit vhodný obchod pro 

nákup potravin 

 

připravit jednoduché 

pohoštění 

Potraviny – výběr, nákup a 

skladování potravin. 

 

Příprava jednoduchého pohoštění. 

 

  

 

uplatňovat zásady 

správné výživy 

 

 

 

vědět, které potraviny jsou 

pro zdraví důležité 

 

dodržovat hygienické zásady 

při práci s potravinami a 

kuchyňskými pomůckami 

 

 

 

 

 

 

Zásady zdravé výživy. 

Ovoce, zelenina,pitný režim,druhy 

pečiva a mléčných výrobků.  

Pestrá skladba potravin. 

Škodlivost alkoholu,cigaret. 

 

Příprava svačiny. Vaření čaje. 

Bezpečné zacházení s kuchyňskými 

pomůckami. 

Hygiena při práci s potravinami – 

čistota rukou, nádobí, úklid 

pracovního místa, úklid odpadků do 

koše.. 

Umývání ovoce a zeleniny. 

 

  

 

dodržovat 

pravidla 

správného 

stolování a 

společenského 

chování při 

stolování 

 

umět prostřít stůl ke snídani, 

k obědu 

Stolování. 

Jednoduchá úprava stolu ke snídani, 

k obědu. 

Pravidla správného 

stolování(používání příboru). 
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udržovat pořádek 

a čistotu 

pracovních ploch; 

dodržovat 

základy hygieny 

a bezpečnosti 

práce, poskytnout 

první pomoc při 

úrazu v kuchyni 

 

 

 

dodržovat hygienické zásady 

při práci s potravinami a 

kuchyňskými pomůckami 

umět zvolit vhodné čistící 

prostředky a bezpečně je 

používat 

 

 

 

Hygiena provozu domácnosti. 

Osobní hygiena. Pracovní oděv. 

 

Bezpečná obsluha spotřebičů – 

základní technika v kuchyni. 

 

Udržování pořádku a čistoty. 

Umývání a utírání nádobí. 

Zametání pracovního místa. 

Organizace práce. 

Ošetření drobného poranění. 

 

  

 

 
 

5.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět 

práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané 

výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 

Průřezová témata 

vytvářet 

přiměřenými 

pracovními 

postupy různé 

výrobky z daného 

materiálu 

 

třídit a pojmenovávat 

materiál přírodní a umělý 

 

zhotovovat jednoduché 

ozdoby s využitím 

jednoduchých technik 

lidových řemesel 

PRÁCE S DROBNÝM 

MATERIÁLEM 

Vlastnosti materiálu a jeho užití 

Práce s přírodním 

materiálem,papírem, textilem, s 

různými druhy modelovací hmoty. 

Přírodní a umělý materiál. 
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používat názvy pracovních 

pomůcek 

 

zvládat jednoduché činnosti 

s materiály a pomůckami ( 

lepení, navlékání, skládání, 

stříhání, skládání, 

ohýbání,sešívání…) 

 

používat různé druhy papíru 

 

třídit starý papír 

 

zacházet s nůžkami 

 

používat různé druhy textilu 

 

navlékat nit do jehly, 

ustřihnout nit, snažit se vázat 

uzlík 

 

sešívat textil 

 

přišívat knoflík 

 

 

poznávat vlastnosti kovů při 

práci s drátem (ohýbání, 

stříhání, štípání, stáčení) 

 

učit se měřit, stříhat, řezat, 

Pracovní pomůcky a nástroje –

funkce a využití(nůžky, lepidlo, 

štětec, podložka, jehla, špendlíky, 

náprstek, šablony, tiskátka…) 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

 

Jednoduché výrobky z přírodního i 

umělého materiálu. 

Práce s různými druhy papíru- 

kancelářský, kreslicí karton, krepový, 

novinový, balicí, savý…). 

Vlastnosti papíru(barva, povrch, rub, 

líc, tloušťka…) 

Práce s lepidlem na papír a na textil. 

Skládanky z papíru.  

Zpracování v ploše i jednoduché 

prostorové tvary. 

 

Stříhání papíru, textilu, koženky.  

Stříhání  nůžkami částí i celou délkou.  

 

Základy šití. Přední steh,zadní 

steh,obšívací steh.Přišívání knoflíku. 

 

Drobné výrobky z měkkého drátu. 

 

 

Drobné výrobky ze špejlí,dřeva, platů, 

odpadového materiálu. 

 

Bezpečnost při práci. První pomoc při 
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spojovat, brousit, pilovat 

další materiály 

 

 

pracovat s modelovací 

hmotou (hnětení, válení 

mačkání, stlačování, 

rozdělování) 

modelovat duté předměty, 

figury a reliéfy 

 

vytvářet drobné předměty a 

dárky 

 

dodržovat pracovní postupy 

drobném poranění. 

 

Modelování z hmot různých vlastností 

(plastelína, samotvrdnoucí hmoty, 

hlína…) 

Modelování dutých předmětů, figurek 

a reliéfů. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

Vytváření drobných předmětů, ozdob, 

dárků. 

využívat při 

tvořivých 

činnostech s 

různým 

materiálem 

vlastní fantazii 

 

 

při vytváření výrobků 

využívat svou fantazii 

 

správně pojmenovat  

používané nástroje a 

materiály 

 

Dotvářet výrobky podle své fantazie.. 

 

 

 

 

 

 

  

 

volit vhodné 

pracovní 

pomůcky, 

nástroje a náčiní 

vzhledem  

k použitému 

materiálu 

 

 

správně pojmenovat  

používané nástroje a 

materiály 

 

vhodně volit pomůcky podle 

druhu materiálu a způsobu 

činnosti 

 

s nářadím správně zacházet 

Pracovní pomůcky a nástroje –

funkce a využití(nůžky, lepidlo, 

štětec, podložka, jehla, špendlíky, 

náprstek, šablony, 

tiskátka,děrovačky,sešívačka,tavná 

pistole…) 

 

Organizace práce.  
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dodržovat jednoduché 

pracovní postupy 

 

 

 

udržovat pořádek 

na pracovním 

místě; dodržovat 

zásady hygieny a 

bezpečnosti 

práce; poskytnout 

první pomoc  

při drobném 

poranění 

 

udržovat pořádek na svém 

pracovním místě 

 

bezpečně zacházet 

s pomůckami, nástroji a 

materiálem 

 

dodržovat stanovené 

pracovní postupy 

 

Organizace práce. Pořádek na 

pracovišti. 

Hospodárné využívání materiálu. 

Šetrné a správné zacházení 

s pomůckami 

První pomoc při drobném poranění. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

znát funkci a užití 

jednoduchých 

pracovních 

nástrojů a 

pomůcek 

 

znát funkci jednoduchých 

pracovních nástrojů a 

pomůcek 

 

používat jednoduché 

pracovní ponůcky a nástroje 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Stavebnice – plošné, prostorové, 

konstrukční.  

 

Šroubovák,maticový klíč. 

 

  

provádět při práci 

se stavebnicemi 

jednoduchou 

montáž a 

demontáž  

 

 

 

 

 

 

 

spolupracovat ve dvojici,  

ve skupině 

 

vy\tvářet modely z různých 

druhů stavebnic 

 

sestavovat pohyblivé modely 

 

demontovat hotový výrobek, 

roztřídit prvky a uložit zpět 

do krabice 

 

Sestavování jednoduchých modelů. 

 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů. 

Používání spojovacích dílů stavebnice 

( pásky, desky, spojky, šrouby, matice 

– stavebnice konstrukční). 

 

Demontáž hotových výrobků,třídění a 

ukládání dílů stavebnice zpět do 

krabice. 

 

 

 OSV – OR  

Kreativita 
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udržovat na svém pracovním 

místě pořádek 

Udržování pořádku na pracovišti. 

 

Organizace práce. 

pracovat podle 

slovního návodu, 

předlohy, 

jednoduchého 

náčrtu 

 

 

 

pracovat podle slovního 

návodu učitele 

 

pracovat podle předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

 

Práce 

s návodem,předlohou.,jednoduchým 

náčrtem. 

Práce podle slovního návodu( slovní 

návod učitele), podle předlohy( 

vzorového výrobku,modelu,nákresu), 

jednoduchého náčrtu, vlastní návrh. 

 

  

 

udržovat pořádek 

na svém 

pracovním místě, 

dodržovat zásady 

hygieny a 

bezpečnosti 

práce, poskytnout 

první pomoc při 

drobném úrazu 

 

 

udržovat pořádek na svém 

pracovišti 

 

bezpečně zacházet 

s pomůckami a nástroji 

 

dodržovat stanovené 

pracovní postupy 

ošetřit drobná poranění 

 

 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

Pořádek na pracovišti. 

 

První pomoc při drobném poranění. 

 

  

 

znát základní 

podmínky  

a postupy pro 

pěstování 

vybraných rostlin  

 

 

 

znát základní podmínky pro 

život rostlin 

 

porovnávat podmínky života 

rostlin v přírodě v závislosti 

na ročním období 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

Základní podmínky pro pěstování 

rostlin –půda a její zpracování,výživa 

rostlin,osivo. 

 

Podmínky růstu rostlin – půda, živiny, 

voda, světlo, teplo. 

 

Pozorování změn v přírodě.  

 

 EVV   

Ekosystémy 

 

 



 339 

 

ošetřovat a 

pěstovat podle 

daných zásad 

pokojové i jiné 

rostliny a 

provádět 

pěstitelské 

pozorování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ošetřovat pokojové rostliny – 

zalévat, otírat listy, 

odstraňovat odumřelé části) 

 

poznávat různé druhy 

pokojových rostlin 

 

pozorovat klíčení osiva a 

sadby 

 

upravovat půdu před setím, 

sít do řádků, sázet, zalévat, 

plít, přetrhávat,kypřit 

 

pěstovat kořenovou 

zeleninu, letničky,bylinky 

 

pozorovat škůdce na 

rostlinách 

 

Pěstování pokojových rostlin – 

podmínky pro pěstování.  

 

Pěstování rostlin. 
Pěstování rostlin – ze semen 

v místnosti, na zahradě (okrasné 

rostliny, léčivky, koření, zelenina). 

Práce na školní zahradě –úprava půdy 

před setím, setí do řádku, sázení, 

kypření, pletí, přetrhávání,zalévání. 

Způsoby zpracování a skladování 

ovoce a zeleniny. 

Význam léčivých  rostlin. 

 

Zásady bezpečné práce s rostlinami. 

 

Organizace práce. 

 

Péče o životní prostředí. 

První pomoc při drobném poranění. 

 

  

volit podle druhu 

pěstitelských 

činností správné 

pomůcky, 

nástroje a náčiní 

znát a umět používat 

základní pomůcky a nářadí 

pro práci na zahradě 

 

Správné používání nářadí a pomůcek 

při práci na zahradě. 

 

 

 

  

 

dodržovat zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce 

a ochrany 

zdraví,poskytnout 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci na 

zahradě 

 

pečovat o nářadí,očistit a 

Zásady bezpečné práce s rostlinami. 

 

Hygiena a bezpečnost při práci na 

zahradě. 

První pomoc při drobném poranění. 
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první pomoc při 

úrazu při práci na 

zahradě 

 

 

uklidit po práci 

 

dodržovat stanovené postupy 

 

umět poskytnout první 

pomoc při drobném poranění 

Organizace práce. 

 

Péče o životní prostředí. Třídění 

odpadů. 

 

znát základní 

vybavení 

kuchyně 

 

 

 

 

pojmenovat základní 

kuchyňské vybavení, které 

užívá při přípravě 

jednoduchých pokrmů 

 

naučit se bezpečně používat 

jednoduché kuchyňské 

náčiní 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Základní vybavení kuchyně. 

 

 

 

 

 

  

 

připravit 

samostatně 

jednoduché 

pohoštění 

 

 

určit vhodný obchod pro 

nákup potravin 

 

připravit jednoduché 

pohoštění 

Potraviny – výběr, nákup a 

skladování potravin. 

 

Příprava jednoduchého pohoštění. 

 

  

 

uplatňovat zásady 

správné výživy 

 

 

 

vědět, které potraviny jsou 

pro zdraví důležité 

 

dodržovat hygienické zásady 

při práci s potravinami a 

kuchyňskými pomůckami 

 

 

 

 

 

 

Zásady zdravé výživy. 

Ovoce, zelenina,pitný režim,druhy 

pečiva a mléčných výrobků.  

Pestrá skladba potravin. 

Škodlivost alkoholu,cigaret. 

 

Příprava svačiny. Vaření čaje. 

Bezpečné zacházení s kuchyňskými 

pomůckami. 

Hygiena při práci s potravinami – 

čistota rukou, nádobí, úklid 

pracovního místa, úklid odpadků do 
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koše.. 

Umývání ovoce a zeleniny. 

dodržovat 

pravidla 

správného 

stolování a 

společenského 

chování při 

stolování 

 

 

 

umět prostřít stůl ke snídani, 

k obědu 

Stolování. 

Jednoduchá úprava stolu ke snídani, 

k obědu. 

Pravidla správného 

stolování(používání příboru). 

 

 

 

  

 

 

udržovat pořádek 

a čistotu 

pracovních ploch; 

dodržovat 

základy hygieny 

a bezpečnosti 

práce, poskytnout 

první pomoc při 

úrazu v kuchyni 

 

 

 

dodržovat hygienické zásady 

při práci s potravinami a 

kuchyňskými pomůckami 

umět zvolit vhodné čistící 

prostředky a bezpečně je 

používat 

 

 

 

Hygiena provozu domácnosti. 

Osobní hygiena. Pracovní oděv. 

 

Bezpečná obsluha spotřebičů – 

základní technika v kuchyni. 

 

Udržování pořádku a čistoty. 

Umývání a utírání nádobí. 

Zametání pracovního místa. 

Organizace práce. 

Ošetření drobného poranění. 
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6.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 

získat základní 

vědomosti  

o materiálech, 

nástrojích  

a pracovních 

postupech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznávat vlastnosti dřeva při 

praktických činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

používat názvy nástrojů a 

pomůcek 

 

provádět výběr nářadí podle 

požadované činnosti 

 

s nářadím bezpečně zacházet 

a udržovat jej v pořádku 

 

získávat zkušenosti a 

dovednosti při měření, 

orýsování, upínání, řezání, 

PRÁCE S TECHNICKÝMI 

MATERIÁLY 

Materiály – vlastnosti, užití 

v praxi ( dřevo, kov, plasty) 

 

Dřevo – řezivo (prkno, fošna, 

hranol), deskové materiály 

(překližka, laťovka, sololit, 

dřevotříska, dýha). 

Dřeva měkká a tvrdá. 

Vlastnosti dřeva. 

 

Pracovní pomůcky –nářadí a 

nástroje pro ruční opracování. 

 

Nářadí a nástroje – skládací metr, 

pila ocaska a čepovka, rašple, 

pilník, úhelník, ztužidlo, 

pokosnice,, nebozez, 

kolovrátek,kleště, hřebík, dřevěná 

palička, hoblice…. 
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opracovávání rašplí, 

pilníkem, brusným papírem, 

vrtání nebozezem, spojování 

hřebíky při práci se dřevem 

 

poznávat vlastnosti kovů při 

práci s drátem a tenkým 

plechem (ohýbání, stříhání, 

štípání, orýsování, pilování, 

rovnání) 

 

používat názvy nástrojů a 

nářadí při práci s kovem 

 

provádět výběr nářadí podle 

požadované činnosti 

 

s nářadím bezpečně zacházet 

a udržovat jej v pořádku 

 

získávat zkušenosti a 

dovednosti při měření, 

orýsování, upínání, štípání, 

pilování, stříhání a rovnání 

kovů 

 

poznávat vlastnosti plastů při 

praktických činnostech 

 

 

získávat zkušenosti a 

dovednosti při stříhání, 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

Pracovní postupy. 

Povrchová úprava dřeva. 

 

 

Kov – měkký drát, tenký plech. 

Vlastnosti kovů. 

 

 

 

Nářadí a nástroje – svěrák, 

kovadlina, měřidlo, úhelník, 

rýsovací jehla, kladivo, kleště, 

důlčík, pilník, nůžky na plech, 

pilka na železo, drátěný kartáč. 

 

 

 

 

 

 

Pracovní postupy. 

 

 

 

Plasty – PVC, polystyrén,PET 

lahve, polyetylén…. 

Vlastnosti plastů. 

 

Pracovní postupy. 
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řezání,  pilování, broušení 

plastů 

provádět jednoduché 

práce  

s technickými 

materiály  

a dodržovat 

technologickou 

kázeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

zhotovovat drobné předměty 

ze dřeva, kovu a plastů 

 

volit vhodné pracovní 

postupy a nářadí 

 

s nástroji a nářadím zacházet 

bezpečně 

 

používat jednoduchou 

technickou dokumentaci 

(výkresy, technické náčrty) 

Technologické postupy – 
technické náčrty, výkresy, návody. 

 

Praktické činnosti s materiály 

(dřevo, kov, plasty), nástroji a 

nářadím s využitím jednoduché 

technické dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

pracovat s 

jednoduchou 

technickou 

dokumentací, 

orientovat se 

v pracovních 

postupech a 

návodech 

 

získávat dovednost čtení 

jednoduchých technických 

výkresů 

seznamovat se s kótováním a 

měřítkem 

 

Technologické postupy – 
technické náčrty, výkresy, návody. 

 

Základy technického zobrazování 

a čtení jednoduchých technických 

výkresů 

(kótování, měřítko). 

 

  

 

řešit jednoduché 

technické úkoly s 

vhodným výběrem 

materiálů, 

pracovních nástrojů 

a nářadí  

při praktických činnostech 

volit vhodný materiál a 

pracovní nástroje a nářadí 

Úloha techniky v životě člověka 

– zneužití techniky, technika a 

životní prostředí. 

 

Řemesla a tradice. 
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organizovat svoji  

pracovní činnost 

 

snažit se organizovat vlastní 

činnost 

 

Organizace vlastní činnosti. 

 

 

 

  

dodržovat obecné 

zásady bezpečnosti a 

hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a 

ochrany při práci s 

nástroji a nářadím; 

poskytnout první 

pomoc  

při úrazu 

seznamovat se a dodržovat 

zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci se 

dřevem, kovem a plasty 

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu 

 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

 

 

 

  

rozlišovat různé 

druhy materiálů a 

znát jejich vlastnosti 

 

 

 

 

 

poznávat vlastnosti různých 

materiálů při praktických 

činnostech 

 

správně pojmenovávat 

jednotlivé materiály 

 

poznávat vlastnosti papíru 

při praktických činnostech 

 

 

 

poznávat vlastnosti různých 

druhů textilií při praktických 

činnostech 

 

poznávat vlastnosti různých 

druhů modelovacích hmot 

PRÁCE S OSTATNÍMI 

MATERIÁLY 

Materiály – vlastnosti, užití 

v praxi (papír, textil, 

koženka,různé modelovací hmoty, 

korek, guma, přírodniny, plasty, 

korálky, špejle, drátky, lepidla, 

barvy,laky,sklo,suché plody…) 

 

Papír – kancelářský papír, kreslicí 

karton, krepový papír,vlnitý papír, 

savý papír, hedvábný papír… 

Výroba papíru. 

Sběr a třídění starého papíru. 

 

Textilie – bavlna, vlna,filc, flauš, 

fleece... 

Výroba textilií. 
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při praktických činnostech 

 

Porovnávat vlastnosti 

různých druhů materiálů. 

 

 

Modelování z moduritu, ze 

samotvrdnoucí hmoty, hlíny…. 

 

Vlastnosti dalších různých 

materiálů (koženka, korek, drát, 

přírodniny, špejle, korálky…). 

zvolit vhodný 

pracovní postup 

v souladu s druhem 

zpracovávaného 

materiálu 

 

 

 

 

zvolit vhodný pracovní 

postup při práci s papírem 

 

zvolit vhodný pracovní 

postup při práci s textilem 

 

zvolit vhodný pracovní 

postup při modelování 

 

Měření, stříhání, lepení, slepování, 

skládání, probíjení,sešívání papíru. 

 

Měření, stříhání, sešívání,šití 

základních ručních stehů, vyšívání. 

 

Hnětení, válení, mačkání, 

stlačování, rozdělování. 

Propichování, provlékání. 

 

 

  

 

správně vybrat a 

používat vhodné 

pracovní nástroje a 

pomůcky 

 

 

 

 

správně zacházet s nástroji a 

pomůckami při práci 

s papírem 

 

správně zacházet s nástroji a 

pomůckami při práci s 

textilem 

 

správně zacházet s nástroji a 

pomůckami při modelování 

 

 

Nástroje a pomůcky - nůžky, 

pravítko, tužka,razidla, lepidla, 

šablony, sešívačka, tavná 

pistole…. 

 

Nástroje a pomůcky – nůžky, 

jehla, nitě, navlékač, vlna, 

šňůrky,tavná pistole…. 

 

Různé druhy modelovací hmoty, 

šablony, očka,špachtle,podložky, 

rydla… 

 

  

 

dovést pracovní 

postupy k finálnímu 

výrobku 

pracovat se vzorem, 

s předlohou, nákresem, 

návodem 

Zhotovit jednoduché výrobky. 

 

Výroba drobných oděvních a 
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bytových doplňků. 

 

Základní dovednosti ručních prací. 

Práce s textilem – šití základních 

ručních stehů /přední steh, zadní 

steh,smyčkový steh, obnitkovací 

steh 

dodržovat 

technologickou 

kázeň, zásady 

hygieny  

a bezpečnosti 

práce,poskytnout 

první pomoc při 

drobném úrazu 

seznamovat se a dodržovat 

zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci  

s ostatními materiály  

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

 

 

  

 

sestavit podle 

návodu, náčrtu, 

plánu daný model 

 

 

 

sestavovat podle návodu, 

náčrtu, plánu model 

z různých druhů 

konstrukčních stavebnic 

(dřevěných, plastových, 

kovových), prostorové 

modely z kartonu 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Stavebnice. 
Praktické činnosti s konstrukční 

stavebnicí. 

Práce s kartonem – prostorové 

modely. 

Práce podle návodu, náčrtu, plánu. 

 

  

 

ovládat montáž a 

demontáž 

jednoduchého 

zařízení 

 

 

 

 

 

vy\tvářet modely z různých 

druhů stavebnic 

 

sestavovat pohyblivé modely 

 

demontovat hotový výrobek, 

roztřídit prvky a uložit zpět 

do krabice 

 

Sestavování jednoduchých 

modelů. 

 

Montáž a demontáž 

jednoduchých předmětů. 

Používání spojovacích dílů 

stavebnice 

( pásky, desky, spojky, šrouby, 

matice – stavebnice konstrukční). 

 

 

 

 

 

  

 



 348 

 

 

 

 

 

 

udržovat na svém pracovním 

místě pořádek 

 

 

 

 

Demontáž hotových 

výrobků,třídění a ukládání dílů 

stavebnice zpět do krabice. 

 

Udržování pořádku na pracovišti. 

 

Organizace práce. 

provádět údržbu 

jednoduchých 

předmětů a zařízení 

 

 

provádět údržbu 

jednoduchých předmětů a 

zařízení 

Oprava (slepování) poškozených 

učebnic. 

 

  

 

dodržovat zásady 

bezpečnosti a 

hygieny práce a 

bezpečnostní 

předpisy, poskytnout 

první pomoc při 

úrazu 

 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci  

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

  

 

volit vhodné 

pracovní postupy při 

pěstování vybraných 

rostlin 

 

 

 

umět zpracovat půdu po 

podzimní sklizni a před jarní 

výsadbou 

 

 

 

pěstovat různé druhy 

zeleniny, pečovat o její růst, 

provádět sklizeň 

pěstovat letničky, cibulové 

květiny 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, 

CHOVATELSTVÍ 

Základní podmínky pro 

pěstování – půda a její 

zpracování.Výživa rostlin. 

Ochrana rostlin a půdy. 

 

Zelenina – osivo, sadba, výpěstky. 

Podmínky a zásady pěstování. 

Pěstování vybraných druhů 

zeleniny. 

 

  

EVV  

Základní podmínky života  
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pěstovat a ošetřovat 

květiny v interiéru a 

využívat je k 

výzdobě 

 

 

zalévat pokojové květiny, 

omývat listy, odstraňovat 

odumřelé části rostlin, kypřit 

půdu, rozmnožovat květiny 

dělením 

 

poznat některé léčivé 

rostliny 

Okrasné rostliny – pokojové 

květiny.  

Využití květin v exteriéru a 

interiéru. 

 

Léčivé rostliny, koření – 

pěstování vybraných rostlin. 

Rostliny a zdraví člověka. 

Léčivé účinky rostlin. 

 

 

  

 

 

 

 

používat vhodné 

pomůcky a provádět 

jejich údržbu 

 

 

 

znát a umět používat 

základní pomůcky a nářadí 

pro práci na zahradě 

 

provádět údržbu nářadí po 

ukončení prací na zahradě 

Správné používání nářadí a 

pomůcek při práci na zahradě. 

 

Údržba nářadí po ukončení prací 

na zahradě. 

 

 

  

 

 

prokázat základní 

znalost chovu 

drobných zvířat a 

zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty 

umět popsat vlastní 

zkušenosti s domácími 

zvířaty 

Chovatelství – chov zvířat 

v domácnosti. 

Kontakt se zvířaty. 

 

  

 

dodržovat 

technologickou 

kázeň, zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty 

a při styku 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci na 

zahradě 

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty nebo 

jedovatými rostlinami 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

 

První pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty nebo 

jedovatými rostlinami 
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s jedovatými 

rostlinami 

provádět jednoduché 

operace platebního 

styku 

seznamovat se s rozpočtem 

pro domácnost 

 

rozlišovat příjmy a výdaje 

v modelových situacích  

procvičovat odhad ceny 

nákupu, hotovostní platbu, 

kontrolu vrácení peněz 

PROVOZ A ÚDRŽBA 

DOMÁCNOST 

Finance a provoz domácnosti 

Rozpočet, příjmy, výdaje, platby, 

hotovostní a bezhotovostní 

platební styk. 

 

Hotovostní platba –bankovky, 

mince. 

 

 

 

 

  

 

ovládat jednoduché 

pracovní postupy při 

základních 

činnostech 

v domácnosti a 

orientovat se 

v návodech 

k obsluze běžných 

spotřebičů 

používaných v 

domácnosti 

zvládnout mytí a utírání 

nádobí, úklid kuchyně 

 

umět utřít prach na nábytku, 

zamést podlahu, vysát 

koberec 

 

umět roztřídit úklidové 

prostředky podle způsobu 

použití (na nádobí, podlahu, 

nábytek,na okna 

 

třídit odpad 

Údržba domácnosti. 

Údržba a úklid. Prostředky, 

postupy. 

 

Význam třídění odpadů. 

 

  

 

správně zacházet 

s pomůckami, 

nástroji, nářadím a 

zařízením, provádět 

drobnou domácí 

 

provádět drobnou domácí 

údržbu 

 

 

Úklidové prostředky pro 

domácnost. 
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údržbu  

používat vhodné 

prostředky při práci 

v domácnosti 

se seznámit s vhodnými 

čistícími a mycími 

prostředky 

 

se snažit o vhodné použití 

pro danou činnost, finanční 

náročnost i šetrnost 

k životnímu prostředí 

 

orientovat se v instrukcích 

na obalech čistících 

prostředků 

Údržba domácnosti. 

 

Údržba a úklid. Prostředky, 

postupy. 

 

Význam údržby domácnosti. 

 

 

 

 

 

  

 

dodržovat základní 

hygienická a 

bezpečnostní 

pravidla a předpisy a 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

elektrickým 

proudem nebo 

chemikálií 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při používání 

čistících prostředků  

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu – při 

zasažení chemikálií 

 

Údržba domácnosti. 

 

Bezpečnost při styku s čistícími 

prostředky. Ochrana pokožky, očí, 

oděvu. 

 

Prací a čistící prostředky a 

zacházení s nimi. 

 

První pomoc při zasažení 

chemikálií (poleptání, popálení 

pokožky, zasažení oka, vdechnutí 

par,…) 

 

  

 

používat základní 

kuchyňský inventář 

a bezpečně 

obsluhovat 

spotřebiče 

používat správné názvy pro 

vybavení kuchyně 

 

umět při praktických 

činnostech  bezpečně 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Kuchyně – základní vybavení, 

udržování čistoty a pořádku, 

bezpečnost a hygiena provozu. 
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používat základní kuchyňský 

inventář 

 

umět bezpečně a hospodárně 

používat elektrické 

spotřebiče 

Elektrospotřebiče- vysavač, 

vysoušeč vlasů, topinkovače…. 

 

připravit pokrmy 

podle daných 

postupů v souladu se 

zásadami zdravé 

výživy 

rozlišovat základní  skupin 

potravin 

 

se seznamovat se zásadami 

zdravé výživy 

 

při přípravě pokrmů 

postupovat podle slovních 

pokynů učitele, podle 

návodů a receptů 

 

snažit se dodržovat pitný 

režim 

 

Potraviny – skupiny potravin.. 

Sestavování jídelníčku. 

Příprava pokrmů – úprava 

pokrmů za studena, základní 

postupy při úpravě pokrmů a 

nápojů. Zásady zdravé výživy. 

Trvanlivost potravin. 

Základní postupy při přípravě 

pokrmů a nápojů.  

Kuchařské knihy. 

 

Příprava pokrmů v souladu se 

zásadami zdravé výživy. 

Studená kuchyně. 

Bezmasé pokrmy. 

Těstoviny.Polévky. 

 

  

dodržovat základní 

principy stolování a 

obsluhy u stolu 

umět prostřít stůl ke snídani, 

k obědu, k večeři 

 

Úprava stolu a stolování – 

jednoduché prostírání. Obsluha a 

chování u stolu. 

Modelové situace. 

 

  

 

dodržovat zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytnout první 

pomoc při úrazech v 

kuchyni 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci 

v kuchyni 

 

používat ochranné 

prostředky(zástěry, 

Nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem. 

 

Nebezpečí požáru. 

 

Používání ochranných prostředků. 
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rukavice…) 

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

 

 

 

 

7.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět 

práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané 

výstupy            Žák 

by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 

Průřezová témata 

získat základní 

vědomosti  

o materiálech, 

nástrojích  

a pracovních 

postupech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznávat vlastnosti dřeva při 

praktických činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

používat názvy nástrojů a 

pomůcek 

 

provádět výběr nářadí podle 

požadované činnosti 

 

s nářadím bezpečně zacházet 

a udržovat jej v pořádku 

PRÁCE S TECHNICKÝMI 

MATERIÁLY 

Materiály – vlastnosti, užití v praxi 

( dřevo, kov, plasty) 

 

Dřevo – řezivo (prkno, fošna, 

hranol), deskové materiály 

(překližka, laťovka, sololit, 

dřevotříska, dýha). 

Dřeva měkká a tvrdá. 

Vlastnosti dřeva. 

 

Pracovní pomůcky –nářadí a 

nástroje pro ruční opracování. 

 

Nářadí a nástroje – skládací metr, 

pila ocaska a čepovka, lupenková a 

rámová pila,rašple, pilník, úhelník, 
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získávat zkušenosti a 

dovednosti při měření, 

orýsování, upínání, řezání, 

opracovávání rašplí, 

pilníkem, brusným papírem, 

vrtání nebozezem, spojování 

hřebíky, dlabání, hoblování, 

spojování lepením, vruty 

 

poznávat vlastnosti kovů při 

práci s drátem a tenkým 

plechem (ohýbání, stříhání, 

štípání, orýsování, pilování, 

rovnání, probíjení, vrtání, 

nýtování,, spojování šrouby,, 

úprava povrchu kovu proti 

korozi, měření posuvným 

měřítkem) 

 

používat názvy nástrojů a 

nářadí při práci s kovem 

 

provádět výběr nářadí podle 

požadované činnosti 

 

s nářadím bezpečně zacházet 

a udržovat jej v pořádku 

 

získávat zkušenosti a 

dovednosti při měření, 

orýsování, upínání, štípání, 

ztužidlo, pokosnice,, nebozez, 

kolovrátek,vrtačka, vrták, truhlářské 

kladivo,kleště, hřebík, dřevěná 

palička,dláto, vrut, hoblík, 

hoblice…. 

 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

Pracovní postupy. 

Povrchová úprava dřeva. 

 

 

Kov – měkký drát, tenký plech. 

Vlastnosti kovů. 

Nářadí a nástroje – svěrák, 

kovadlina, měřidlo, úhelník, 

rýsovací jehla, kladivo, kleště, 

důlčík, pilník, nůžky na plech, pilka 

na železo, posuvné měřidlo, 

průbojník, drátěný kartáč. 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní postupy. 
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pilování, stříhání a rovnání 

kovů 

 

poznávat vlastnosti plastů při 

praktických činnostech 

 

získávat zkušenosti a 

dovednosti při stříhání, 

řezání,  pilování, broušení 

plastů,tvarování a spojování 

teplem 

 

Plasty – PVC,  lehčený 

polystyrén,PET lahve, polyetylén, 

organické sklo…. 

Vlastnosti plastů. 

 

Pracovní postupy. 

 

provádět 

jednoduché práce  

s technickými 

materiály  

a dodržovat 

technologickou 

kázeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

zhotovovat drobné předměty 

ze dřeva, kovu a plastů 

 

volit vhodné pracovní 

postupy a nářadí 

 

s nástroji a nářadím zacházet 

bezpečně 

 

používat jednoduchou 

technickou dokumentaci 

(výkresy, technické náčrty) 

Technologické postupy – technické 

náčrty, výkresy, návody. 

 

Praktické činnosti s materiály 

(dřevo, kov, plasty), nástroji a 

nářadím s využitím jednoduché 

technické dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

  

 

pracovat s 

jednoduchou 

technickou 

dokumentací, 

orientovat se 

v pracovních 

získávat dovednost čtení 

jednoduchých technických 

výkresů 

seznamovat se s kótováním a 

měřítkem 

 

Technologické postupy – technické 

náčrty, výkresy, návody. 

 

Základy technického zobrazování a 

čtení jednoduchých technických 

výkresů 
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postupech a 

návodech 

 

(kótování, měřítko). 

řešit jednoduché 

technické úkoly s 

vhodným výběrem 

materiálů, 

pracovních 

nástrojů 

a nářadí  

 

 

při praktických činnostech 

volit vhodný materiál a 

pracovní nástroje a nářadí 

Úloha techniky v životě člověka – 

zneužití techniky, technika a životní 

prostředí. 

 

Řemesla a tradice. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

organizovat svoji  

pracovní činnost 

 

rozvrhnout pracovní kroky 

při práci na výrobku 

 

Organizace vlastní činnosti. 

Pracovní postupy. 

 

 

 

  

dodržovat obecné 

zásady bezpečnosti 

a hygieny při práci 

i zásady 

bezpečnosti a 

ochrany při práci s 

nástroji a nářadím; 

poskytnout první 

pomoc  

při úrazu 

upevňovat a dodržovat 

zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci se 

dřevem, kovem a plasty 

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu(přivolat 

pomoc) 

 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

 

 

 

  

rozlišovat různé 

druhy materiálů a 

znát jejich 

vlastnosti 

 

 

poznávat vlastnosti různých 

materiálů při praktických 

činnostech 

 

správně pojmenovat 

jednotlivé materiály 

PRÁCE S OSTATNÍMI 

MATERIÁLY 

Materiály – vlastnosti, užití v praxi 

(papír, textil, koženka,různé 

modelovací hmoty, korek, guma, 

přírodniny, plasty, korálky, špejle, 
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poznávat vlastnosti papíru 

při praktických činnostech 

 

 

 

poznávat vlastnosti různých 

druhů textilií při praktických 

činnostech 

 

poznávat vlastnosti různých 

druhů modelovacích hmot 

při praktických činnostech 

 

Porovnávat vlastnosti 

různých druhů materiálů. 

 

drátky, lepidla, 

barvy,laky,sklo,suché plody…) 

 

Papír – kancelářský papír, kreslicí 

karton, krepový papír,vlnitý papír, 

savý papír, hedvábný papír… 

Výroba papíru. 

Sběr a třídění starého papíru. 

 

Textilie – bavlna, vlna,filc, flauš, 

fleece... 

Výroba textilií. 

 

Modelování z moduritu, ze 

samotvrdnoucí hmoty, hlíny…. 

 

Vlastnosti dalších různých materiálů 

(koženka, korek, drát, přírodniny, 

špejle, korálky…). 

zvolit vhodný 

pracovní postup 

v souladu s druhem 

zpracovávaného 

materiálu 

 

 

 

 

zvolit vhodný pracovní 

postup při práci s papírem 

 

zvolit vhodný pracovní 

postup při práci s textilem 

 

zvolit vhodný pracovní 

postup při modelování 

 

Měření, stříhání, lepení, slepování, 

skládání, probíjení, navlékání, 

sešívání papíru. 

 

Měření, stříhání, sešívání,šití 

základních ručních stehů, vyšívání. 

Aplikace. 

 

Hnětení, válení, mačkání, 

stlačování, rozdělování. 

Propichování, provlékání. 
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správně vybrat a 

používat vhodné 

pracovní nástroje a 

pomůcky 

 

 

 

 

správně zacházet s nástroji a 

pomůckami při práci 

s papírem 

 

správně zacházet s nástroji a 

pomůckami při práci s 

textilem 

 

správně zacházet s nástroji a 

pomůckami při modelování 

 

 

Nástroje a pomůcky - nůžky, 

pravítko, tužka,razidla, lepidla, 

šablony, sešívačka, děrovačka, tavná 

pistole…. 

 

Nástroje a pomůcky – nůžky, jehla, 

nitě, navlékač, vlna, šňůrky,tavná 

pistole…. 

 

Různé druhy modelovací hmoty, 

šablony, očka,špachtle,podložky, 

rydla… 

 

  

 

dovést pracovní 

postupy 

k finálnímu 

výrobku 

 

 

 

pracovat se vzorem, 

s předlohou, nákresem, 

návodem 

 

 

 

Zhotovit jednoduché výrobky. 

 

Výroba drobných oděvních a 

bytových doplňků. 

 

Základní dovednosti ručních prací. 

Práce s textilem – šití základních 

ručních stehů /přední steh, zadní 

steh,smyčkový steh, obnitkovací 

steh. 

Ozdobné stehy – řetízkový, 

křížkový, stonkový. 

Přišívání knoflíků. 

Práce se střihem- přiložení střihu, 

špendlení, obkreslení, stříhání, 

stehování. 

 

  

 

dodržovat 

technologickou 

kázeň, zásady 

hygieny  

seznamovat se a dodržovat 

zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci  

s ostatními materiály  

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 
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a bezpečnosti 

práce,poskytnout 

první pomoc při 

drobném úrazu 

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu 

 

 

 

 

sestavit podle 

návodu, náčrtu, 

plánu daný model 

 

 

 

sestavovat podle návodu, 

náčrtu, plánu model 

z různých druhů 

konstrukčních stavebnic 

(dřevěných, plastových, 

kovových), prostorové 

modely z kartonu 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Stavebnice. 
Praktické činnosti s konstrukční 

stavebnicí. 

Práce s kartonem – prostorové 

modely. 

Práce podle návodu, náčrtu, plánu. 

 

  

 

ovládat montáž a 

demontáž 

jednoduchého 

zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytvářet modely z různých 

druhů stavebnic 

 

sestavovat pohyblivé modely 

 

demontovat hotový výrobek, 

roztřídit prvky a uložit zpět 

do krabice 

 

udržovat na svém pracovním 

místě pořádek 

 

 

 

Sestavování jednoduchých modelů. 

 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů. 

Používání spojovacích dílů 

stavebnice 

( pásky, desky, spojky, šrouby, 

matice – stavebnice konstrukční). 

Práce s elektrotechnickými 

stavebnicemi. 

 

Demontáž hotových výrobků,třídění 

a ukládání dílů stavebnice zpět do 

krabice. 

 

Udržování pořádku na pracovišti. 

 

Organizace práce. 

 

  

 

provádět údržbu 

jednoduchých 

provádět údržbu 

jednoduchých předmětů a 

Oprava školních pomůcek, 

zahradnického nářadí. 
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předmětů a zařízení 

 

zařízení (školní pomůcky, 

zahradnické nářadí, jízdní 

kolo) 

Údržba jízdního kola(čištění, 

mazání). Povinné vybavení jízdního 

kola. 

dodržovat zásady 

bezpečnosti a 

hygieny práce a 

bezpečnostní 

předpisy, 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci  

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

  

 

volit vhodné 

pracovní postupy 

při pěstování 

vybraných rostlin 

 

 

 

umět zpracovat půdu po 

podzimní sklizni a před jarní 

výsadbou 

 

 

 

pěstovat různé druhy 

zeleniny, pečovat o její růst, 

provádět sklizeň, 

zpracování, uskladnění 

pěstovat letničky, cibulové 

květiny 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, 

CHOVATELSTVÍ 

Základní podmínky pro pěstování 

– půda a její zpracování.Výživa 

rostlin. Ochrana rostlin a půdy. 

Kompost. 

 

Zelenina – osivo, sadba, výpěstky. 

Podmínky a zásady pěstování. 

Pěstování vybraných druhů 

zeleniny. 

Předpěstování sadby( 

v truhlíku,kelímcích). 

 

 

  

EVV  

Základní podmínky života  

 

 

 

 

 

 

pěstovat a 

ošetřovat květiny 

v interiéru a 

využívat je k 

výzdobě 

 

 

zalévat pokojové květiny, 

omývat listy, odstraňovat 

odumřelé části rostlin, kypřit 

půdu, rozmnožovat květiny 

dělením 

 

pečovat o okrasné dřeviny 

Okrasné rostliny – pokojové 

květiny.  

Využití květin v exteriéru a 

interiéru. 

Aranžování a jednoduchá vazba 

květin 

(vánoční dekorace). 
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v areálu školy 

 

poznat některé léčivé 

rostliny 

Léčivé rostliny, koření – pěstování 

vybraných rostlin. 

Rostliny a zdraví člověka. 

Léčivé účinky rostlin. 

Jedovaté rostliny. 

používat vhodné 

pomůcky a 

provádět jejich 

údržbu 

 

 

 

znát a umět používat 

základní pomůcky a nářadí 

pro práci na zahradě 

 

provádět údržbu nářadí po 

ukončení prací na zahradě 

Správné používání nářadí a 

pomůcek při práci na zahradě. 

 

Údržba nářadí po ukončení prací na 

zahradě. 

 

 

  

 

 

prokázat základní 

znalost chovu 

drobných zvířat a 

zásad bezpečného 

kontaktu se zvířaty 

umět popsat vlastní 

zkušenosti s domácími 

zvířaty 

 

získávat informace o chovu 

domácích zvířat, zásadách 

jejich ošetřování a krmení 

 

Chovatelství – chov zvířat 

v domácnosti. 

Kontakt se zvířaty. 

 

Podmínky chovu domácích zvířat. 

 

 

 

 

  

 

dodržovat 

technologickou 

kázeň, zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

způsobeného 

zvířaty a při styku 

s jedovatými 

rostlinami 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci na 

zahradě 

 

dodržovat hygienická a 

bezpečnostní pravidla při 

kontaktu se zvířaty 

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty nebo 

jedovatými rostlinami 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

Bezpečnost při styku se zvířaty. 

 

První pomoc při úrazu způsobeného 

zvířaty nebo jedovatými rostlinami 
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provádět 

jednoduché 

operace platebního 

styku 

seznamovat se s rozpočtem 

pro domácnost 

 

rozlišovat příjmy a výdaje 

 

v modelových situacích 

procvičovat odhad ceny 

nákupu, hotovostní platbu, 

kontrolu vrácení peněz 

 

odhadnout rozpočet na 

přípravu jednoduchého 

pokrmu 

PROVOZ A ÚDRŽBA 

DOMÁCNOST 

Finance a provoz domácnosti 

Rozpočet, příjmy, výdaje, platby, 

hotovostní a bezhotovostní platební 

styk.Úspory. Půjčky. 

Příjmy – mzda, podnikání, sociální 

dávky, dary. 

Výdaje rodiny – týdenní, měsíční, 

roční. 

Plánování výdajů a potřeba 

pravidelného příjmu. 

Hotovostní platba –bankovky, 

mince. 

 

Návštěva obchodu, nákup potravin 

na jednoduchý pokrm. 

 

  

 

ovládat jednoduché 

pracovní postupy 

při základních 

činnostech 

v domácnosti a 

orientovat se 

v návodech 

k obsluze běžných 

spotřebičů 

používaných v 

domácnosti 

zvládnout mytí a utírání 

nádobí, úklid kuchyně 

 

vysát koberec,utřít prach na 

nábytku, umýt 

umývadlo,dřez 

 

mít povědomí o činnostech 

při praní a žehlení prádla 

 

umět roztřídit úklidové 

prostředky podle způsobu 

použití (na nádobí, podlahu, 

nábytek,na okna 

 

Údržba domácnosti. 

Údržba a úklid. Prostředky, postupy. 

 

Údržba textilií. 

Praní oděvů. 

 

Význam třídění odpadů. 
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třídit odpad 

správně zacházet 

s pomůckami, 

nástroji, nářadím a 

zařízením, 

provádět drobnou 

domácí údržbu 

 

provádět drobnou domácí 

údržbu 

 

 

 

Úklidové prostředky pro domácnost. 

 

  

 

používat vhodné 

prostředky při práci 

v domácnosti 

znát vhodné čistící a mycí 

prostředky 

 

se snažit o vhodné použití 

čistících prostředků pro 

danou činnost, finanční 

náročnost i šetrnost 

k životnímu prostředí 

 

orientovat se v instrukcích 

na obalech čistících 

prostředků 

Údržba domácnosti. 

 

Údržba a úklid. Prostředky, postupy. 

 

Význam údržby domácnosti. 

 

 

 

 

 

  

 

dodržovat základní 

hygienická a 

bezpečnostní 

pravidla a předpisy 

a poskytnout první 

pomoc při úrazu 

elektrickým 

proudem nebo 

chemikálií 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při používání 

čistících prostředků  

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazu – při 

zasažení chemikálií 

 

Údržba domácnosti. 

 

Bezpečnost při styku s čistícími 

prostředky. Ochrana pokožky, očí, 

oděvu. 

 

Prací a čistící prostředky a 

zacházení s nimi. 

 

První pomoc při zasažení chemikálií 

(poleptání, popálení pokožky, 

zasažení oka, vdechnutí par,…) 
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používat základní 

kuchyňský inventář 

a bezpečně 

obsluhovat 

spotřebiče 

používat správné názvy pro 

vybavení kuchyně 

 

umět při praktických 

činnostech  bezpečně 

používat základní kuchyňský 

inventář 

 

umět bezpečně a hospodárně 

používat elektrické 

spotřebiče 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Kuchyně – základní vybavení, 

udržování čistoty a pořádku, 

bezpečnost a hygiena provozu. 

Elektrické spotřebiče- funkce a 

užití, ovládání, ochrana a údržba, 

bezpečnost provozu, nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem. 

Elektrospotřebiče- vysavač, 

vysoušeč vlasů, topinkovače, 

toustovač, pračka, žehlička, 

elektrický 

sporák,lednička,mraznička,šlehač…. 

 

 

  

 

připravit pokrmy 

podle daných 

postupů v souladu 

se zásadami zdravé 

výživy 

rozlišovat základní  skupiny 

potravin 

 

se seznamovat se zásadami 

zdravé výživy 

 

při přípravě pokrmů 

postupovat podle slovních 

pokynů učitele, podle 

návodů a receptů 

 

snažit se dodržovat pitný 

režim 

 

Potraviny – skupiny potravin.. 

Sestavování jídelníčku. 

Příprava pokrmů – úprava pokrmů 

za studena, základní postupy při 

úpravě pokrmů a nápojů. Zásady 

zdravé výživy. 

Trvanlivost potravin. 

 

Základní postupy při přípravě 

pokrmů a nápojů.  

Kuchařské knihy. 

 

Základní způsoby tepelné 

úpravy(vaření, smažení, dušení, 

pečení).. 

Příprava pokrmů v souladu se 

zásadami zdravé výživy. 

Příprava pohoštění – chlebíčky, 
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zeleninové a ovocné saláty, poháry. 

Polévky. Těstoviny. Bramborové 

pokrmy. 

 

dodržovat základní 

principy stolování 

a obsluhy u stolu 

umět prostřít stůl ke snídani, 

k obědu, k večeři, k 

pohoštění 

Úprava stolu a stolování – 

jednoduché prostírání. Obsluha a 

chování u stolu. 

Slavnostní stolování 

v rodině(obrazový materiál).. 

Modelové situace. 

 

  

 

dodržovat zásady 

hygieny a 

bezpečnosti práce, 

poskytnout první 

pomoc při úrazech 

v kuchyni 

dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci 

v kuchyni 

 

bezpečně obsluhovat 

základní spotřebiče 

 

používat ochranné 

prostředky(zástěry, 

rukavice…) 

 

umět poskytnout první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

Čistota pracovního prostředí. 

Nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem. 

 

Nebezpečí požáru. 

 

Používání ochranných prostředků. 

 

 

 

 

  

 

 

8.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět 

práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané 

výstupy            

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 
Průřezová témata 
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Žák by měl: 

získat základní 

vědomosti  

o materiálech, 

nástrojích  

a pracovních 

postupech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznávat vlastnosti dřeva při praktických 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

používat názvy nástrojů a pomůcek 

 

provádět výběr nářadí podle požadované 

činnosti 

 

s nářadím bezpečně zacházet a udržovat 

jej v pořádku 

 

získávat zkušenosti a dovednosti při 

měření, orýsování, upínání, řezání, 

opracovávání rašplí, pilníkem, brusným 

papírem, vrtání nebozezem, spojování 

hřebíky, dlabání, hoblování, spojování 

lepením, 

vruty,plátováním,čepováním,kolíkováním 

 

poznávat vlastnosti kovů při práci 

s drátem a tenkým plechem (ohýbání, 

stříhání, štípání, orýsování, pilování,  

rovnání, probíjení, vrtání, nýtování,, 

PRÁCE S TECHNICKÝMI 

MATERIÁLY 

Materiály – vlastnosti, užití v praxi ( 

dřevo, kov, plasty) 

 

Dřevo – řezivo (prkno, fošna, hranol), 

deskové materiály (překližka, laťovka, 

sololit, dřevotříska, dýha). 

Dřeva měkká a tvrdá. 

Vlastnosti dřeva. 

 

Pracovní pomůcky –nářadí a nástroje 

pro ruční opracování. 

 

Nářadí a nástroje – skládací metr, pila 

ocaska a čepovka, lupenková a rámová 

pila,rašple, pilník, úhelník, ztužidlo, 

pokosnice,, nebozez, kolovrátek,vrtačka, 

vrták, truhlářské kladivo,kleště, hřebík, 

dřevěná palička,dláto, vrut, hoblík, 

hoblice…. 

 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

Pracovní postupy. 

Povrchová úprava dřeva(nátěry, 

tmelení,lakování). 

 

 

Kov – měkký drát, tenký plech. 
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spojování šrouby,sekání, tepání, pájení, 

ruční řezání vnějšího a vnitřního závitu, 

úprava povrchu kovu proti korozi, měření 

posuvným měřítkem) 

 

používat názvy nástrojů a nářadí při práci 

s kovem 

 

provádět výběr nářadí podle požadované 

činnosti 

 

s nářadím bezpečně zacházet a udržovat 

jej v pořádku 

 

získávat zkušenosti a dovednosti při 

měření, orýsování, upínání, štípání, 

pilování, stříhání a rovnání kovů 

 

poznávat vlastnosti plastů při praktických 

činnostech 

 

 

získávat zkušenosti a dovednosti při 

stříhání, řezání,  pilování, broušení 

plastů,tvarování a spojování teplem 

 

poznávat vlastnosti skla při praktických 

činnostech 

Vlastnosti kovů. 

Nářadí a nástroje – svěrák, kovadlina, 

měřidlo, úhelník, rýsovací jehla, kladivo, 

kleště, důlčík, pilník, nůžky na plech, 

pilka na železo,šroubovitý vrták, 

vrtačka,přítažník, hlavičkář,sekáč, 

elektrické pájedlo, posuvné měřidlo, 

průbojník, drátěný kartáč. 

 

 

Pracovní postupy. 

 

 

 

 

 

Plasty – PVC,  lehčený polystyrén,PET 

lahve, polyetylén, organické sklo…. 

Vlastnosti plastů. 

 

Pracovní postupy. 

 

 

 

Sklo – tyčinky, tabule, odpadové sklo. 

Řezání. Zasklívání obrázků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

provádět 

jednoduché 

práce  

s technickými 

zhotovovat drobné předměty ze dřeva, 

kovu a plastů 

 

volit vhodné pracovní postupy a nářadí 

Technologické postupy – technické 

náčrty, výkresy, návody. 

 

Praktické činnosti s materiály (dřevo, 
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materiály  

a dodržovat 

technologickou 

kázeň 

 

 

s nástroji a nářadím zacházet bezpečně 

 

používat jednoduchou technickou 

dokumentaci (výkresy, technické náčrty) 

kov, plasty,sklo), nástroji a nářadím 

s využitím jednoduché technické 

dokumentace. 

 

 

 

pracovat s 

jednoduchou 

technickou 

dokumentací, 

orientovat se 

v pracovních 

postupech a 

návodech 

 

orientovat se v jednoduché technické 

dokumentaci (technické náčrty, výkresy) 

 

Technologické postupy – technické 

náčrty, výkresy, návody. 

 

Základy technického zobrazování a čtení 

jednoduchých technických výkresů 

(kótování, měřítko). 

 

Úloha techniky v životě člověka – 

zneužití techniky(zbrojení, terorismus, 

násilí), technika a životní prostředí 

(nebezpečné odpady, odpadové 

hospodářství).. 

Pomoc techniky při ohrožení člověka. 

Řemesla a tradice. 

 

  

 

řešit jednoduché 

technické úkoly 

s vhodným 

výběrem 

materiálů, 

pracovních 

nástrojů 

a nářadí  

při praktických činnostech volit vhodný 

materiál a pracovní nástroje a nářadí 

Výroba drobných předmětů denní 

potřeby, dárky. 

   

 

 

 

 

 

 

 

organizovat 

svoji  pracovní 

činnost 

 

rozvrhnout pracovní kroky při práci na 

výrobku 

 

Organizace vlastní činnosti. 

Pracovní postupy. 

 

 

 

  



 369 

dodržovat 

obecné zásady 

bezpečnosti a 

hygieny při práci 

i zásady 

bezpečnosti a 

ochrany při práci 

s nástroji a 

nářadím; 

poskytnout první 

pomoc  

při úrazu 

upevňovat a dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci se dřevem, kovem a 

plasty 

 

umět poskytnout první pomoc při 

úrazu(přivolat pomoc) 

 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

 

 

 

  

rozlišovat různé 

druhy materiálů 

a znát jejich 

vlastnosti 

 

 

 

 

 

poznávat vlastnosti různých materiálů při 

praktických činnostech 

 

správně pojmenovat jednotlivé materiály 

 

poznávat vlastnosti papíru při 

praktických činnostech 

 

 

 

poznávat vlastnosti různých druhů textilií 

při praktických činnostech 

 

poznávat vlastnosti různých druhů 

modelovacích hmot při praktických 

činnostech 

 

Porovnávat vlastnosti různých druhů 

materiálů. 

 

PRÁCE S OSTATNÍMI 

MATERIÁLY 

Materiály – vlastnosti, užití v praxi 

(papír, textil, koženka,různé modelovací 

hmoty, korek, guma, přírodniny, plasty, 

korálky, špejle, drátky, lepidla, 

barvy,laky,sklo,suché plody…) 

 

Papír – kancelářský papír, kreslicí 

karton, krepový papír,vlnitý papír, savý 

papír, hedvábný papír… 

Výroba papíru. 

Sběr a třídění starého papíru. 

 

Textilie – bavlna, vlna,filc, flauš, fleece... 

Výroba textilií. 

 

Modelování z moduritu, ze 

samotvrdnoucí hmoty, hlíny…. 
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Vlastnosti dalších různých materiálů 

(koženka, korek, drát, přírodniny, špejle, 

korálky…). 

zvolit vhodný 

pracovní postup 

v souladu 

s druhem 

zpracovávaného 

materiálu 

 

 

 

 

zvolit vhodný pracovní postup při práci 

s papírem 

 

zvolit vhodný pracovní postup při práci 

s textilem 

 

zvládnout přípravné práce před šitím na 

šicím stroji 

 

procvičovat rovné šití a entlování na 

šicím stroji 

 

zvolit vhodný pracovní postup při 

modelování 

 

Měření, stříhání, lepení, slepování, 

skládání, probíjení, navlékání, sešívání 

papíru. 

 

Měření, stříhání, sešívání,šití základních 

ručních stehů, vyšívání. Aplikace. 

Odhad spotřeby materiálu. 

 

 

Základy šití na šicím stroji – šití bez nitě, 

s nití, entlování. 

 

Hnětení, válení, mačkání, stlačování, 

rozdělování. Propichování, provlékání. 

 

 

  

 

správně vybrat a 

používat vhodné 

pracovní 

nástroje a 

pomůcky 

 

 

 

 

správně zacházet s nástroji a pomůckami 

při práci s papírem 

 

správně zacházet s nástroji a pomůckami 

při práci s textilem 

 

správně zacházet s nástroji a pomůckami 

při modelování 

 

 

Nástroje a pomůcky - nůžky, pravítko, 

tužka,razidla, lepidla, šablony, sešívačka, 

děrovačka, tavná pistole…. 

 

Nástroje a pomůcky – nůžky, jehla, nitě, 

navlékač, vlna, šňůrky,tavná pistole…. 

 

Různé druhy modelovací hmoty, 

šablony, očka,špachtle,podložky, rydla… 

 

  

 

dovést pracovní 

postupy 

k finálnímu 

výrobku 

pracovat se vzorem, s předlohou, 

nákresem, návodem 

 

 

Zhotovit jednoduché výrobky. 

 

Výroba drobných oděvních a bytových 

doplňků. 
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Základní dovednosti ručních prací. 

Práce s textilem – šití základních ručních 

stehů /přední steh, zadní steh,smyčkový 

steh, obnitkovací steh. 

Ozdobné stehy – řetízkový, křížkový, 

stonkový. 

Přišívání knoflíků. 

Šití na šicím stroji. 

Práce se střihem- přiložení střihu, 

špendlení, obkreslení, ekonomické 

stříhání, stehování. 

Práce s informacemi -časopisy, literatura, 

internet. 

dodržovat 

technologickou 

kázeň, zásady 

hygieny  

a bezpečnosti 

práce,poskytnout 

první pomoc při 

drobném úrazu 

seznamovat se a dodržovat zásady 

hygieny a bezpečnosti při práci  

s ostatními materiály  

 

umět poskytnout první pomoc při úrazu 

 

Hygiena a bezpečnost při šití na šicím 

stroji, při žehlení. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

 

 

  

 

sestavit podle 

návodu, náčrtu, 

plánu daný 

model 

 

 

 

sestavovat podle návodu, náčrtu, plánu 

model z různých druhů konstrukčních 

stavebnic (dřevěných, plastových, 

kovových), prostorové modely z kartonu 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Stavebnice. 
Praktické činnosti s konstrukční 

stavebnicí. 

Práce s kartonem – prostorové modely. 

Práce podle návodu, náčrtu, plánu. 

 

  

 

ovládat montáž a 

demontáž 

jednoduchého 

vytvářet modely z různých druhů 

stavebnic 

 

Sestavování jednoduchých modelů. 

 

Montáž a demontáž jednoduchých 
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zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sestavovat pohyblivé modely 

 

demontovat hotový výrobek, roztřídit 

prvky a uložit zpět do krabice 

 

udržovat na svém pracovním místě 

pořádek 

 

 

 

předmětů. 

Používání spojovacích dílů stavebnice 

( pásky, desky, spojky, šrouby, matice – 

stavebnice konstrukční). 

Práce s elektrotechnickými stavebnicemi 

a elektromontážními panely. 

 

Demontáž hotových výrobků,třídění a 

ukládání dílů stavebnice zpět do krabice. 

 

Udržování pořádku na pracovišti. 

 

Organizace práce. 

provádět údržbu 

jednoduchých 

předmětů a 

zařízení 

 

provádět údržbu jednoduchých předmětů 

a zařízení (školní pomůcky, zahradnické 

nářadí, jízdní kolo) 

Oprava školních pomůcek, 

zahradnického nářadí. 

Údržba jízdního kola(čištění, mazání). 

Povinné vybavení jízdního kola. 

 

  

 

dodržovat 

zásady 

bezpečnosti a 

hygieny práce a 

bezpečnostní 

předpisy, 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci  

 

umět poskytnout první pomoc při úrazu 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

  

 

volit vhodné 

pracovní 

postupy při 

pěstování 

vybraných 

umět zpracovat půdu po podzimní sklizni 

a před jarní výsadbou 

 

 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, 

CHOVATELSTVÍ 

Základní podmínky pro pěstování – 

půda a její zpracování.Výživa rostlin. 

Ochrana rostlin a půdy. Kompost. 

  EVV  

Základní podmínky 

života  
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rostlin 

 

 

 

pěstovat různé druhy zeleniny, pečovat o 

její růst, provádět sklizeň, zpracování, 

uskladnění 

pěstovat letničky, trvalky,cibulové 

květiny 

 

Zelenina – osivo, sadba, výpěstky. 

Podmínky a zásady pěstování. Pěstování 

vybraných druhů zeleniny. 

Předpěstování sadby 

( v truhlíku,kelímcích). 

 

 

 

pěstovat a 

ošetřovat 

květiny 

v interiéru a 

využívat je k 

výzdobě 

 

 

zalévat pokojové květiny, omývat listy, 

odstraňovat odumřelé části rostlin, kypřit 

půdu, rozmnožovat květiny dělením, 

listovými, stonkovými, vrcholovými 

řízky 

 

pečovat o okrasné dřeviny v areálu školy 

 

seznamovat se s druhy ovocných stromů 

a způsobu jejich pěstování 

 

poznat některé léčivé rostliny 

 

osvojit si zásady pobytu v přírodě při 

alergiích 

Okrasné rostliny – pokojové květiny. 

Rozmnožování pokojových rostlin – 

dělením trsu, 

listovými,stonkovými,vrcholovými 

řízky.  

Využití květin v exteriéru a interiéru. 

Aranžování a jednoduchá vazba květin 

(vánoční ,velikonoční dekorace). 

Léčivé rostliny, koření – pěstování 

vybraných rostlin. 

Rostliny a zdraví člověka. 

Léčivé účinky rostlin. 

Jedovaté rostliny. 

Pobyt ven ku při alergiích. 

 

  

 

používat vhodné 

pomůcky a 

provádět jejich 

údržbu 

 

 

 

znát a umět používat základní pomůcky a 

nářadí pro práci na zahradě 

 

provádět údržbu nářadí po ukončení prací 

na zahradě 

Správné používání nářadí a pomůcek při 

práci na zahradě. 

 

Údržba nářadí po ukončení prací na 

zahradě. 

 

 

  

 

 

prokázat 

základní znalost 

chovu drobných 

seznámit se s chovem skotu, významem 

pro výrobu masa a mléka 

 

Chovatelství – chov zvířat 

v domácnosti. 

Kontakt se zvířaty. 
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zvířat a zásad 

bezpečného 

kontaktu se 

zvířaty 

  

Podmínky chovu , hygiena a bezpečnost 

chovu. 

 

 

dodržovat 

technologickou 

kázeň, zásady 

hygieny a 

bezpečnosti 

práce, 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

způsobeného 

zvířaty a při 

styku 

s jedovatými 

rostlinami 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci na zahradě 

 

dodržovat hygienická a bezpečnostní 

pravidla při kontaktu se zvířaty 

 

umět poskytnout první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty nebo jedovatými 

rostlinami 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

Bezpečnost při styku se zvířaty. 

 

První pomoc při úrazu způsobeného 

zvířaty nebo jedovatými rostlinami 

 

 

 

  

 

provádět 

jednoduché 

operace 

platebního styku 

vědět, z čeho se skládá rozpočet 

domácnosti 

 

rozlišovat příjmy a výdaje 

 

se seznamovat s bezhotovostními 

platbami 

 

v modelových situacích procvičovat 

odhad ceny nákupu, hotovostní platbu, 

kontrolu vrácení peněz 

 

odhadnout rozpočet na přípravu 

jednoduchého pokrmu 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOST 

Finance a provoz domácnosti 

Rozpočet, příjmy, výdaje, platby, 

hotovostní a bezhotovostní platební styk 

( platební karty, šeky, bankomat, 

sporožiro, platby z účtu, inkasní 

platby…).Úspory. Půjčky. 

Příjmy – mzda, podnikání, sociální 

dávky, dary. 

Výdaje rodiny – týdenní, měsíční, roční. 

Plánování výdajů a potřeba pravidelného 

příjmu. 

Hotovostní platba –bankovky, mince. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 375 

 

uvědomovat si potřebu pravidelných  

příjmů 

 

navrhovat způsoby na šetření energiemi a 

vodou 

Energie a voda a jejich úspora. 

Návštěva obchodu, nákup potravin na 

jednoduchý pokrm. 

 

 

 

 

 

EVV  

Vztah člověka 

k prostředí   

 

ovládat 

jednoduché 

pracovní 

postupy při 

základních 

činnostech 

v domácnosti a 

orientovat se 

v návodech 

k obsluze 

běžných 

spotřebičů 

používaných v 

domácnosti 

orientovat se v návodech k obsluze 

běžných spotřebičů 

 

mít povědomí o činnostech při praní a 

žehlení různých textilií 

 

umět roztřídit úklidové prostředky podle 

způsobu použití (na nádobí, podlahu, 

nábytek,na okna 

 

třídit odpad 

Údržba domácnosti. 

Údržba a úklid. Prostředky, postupy. 

 

Údržba textilií. 

Praní oděvů. 

 

Význam třídění odpadů. 

 

  

 

správně zacházet 

s pomůckami, 

nástroji, nářadím 

a zařízením, 

provádět 

drobnou domácí 

údržbu 

 

provádět drobnou domácí údržbu 

 

 

 

Úklidové prostředky pro domácnost. 

 

  

 

používat vhodné 

prostředky při 

práci v 

domácnosti 

znát vhodné čistící a mycí prostředky 

 

se snažit o vhodné použití čistících 

prostředků pro danou činnost, finanční 

náročnost i šetrnost k životnímu prostředí 

Údržba domácnosti. 

 

Údržba a úklid. Prostředky, postupy. 

 

Význam údržby domácnosti. 
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orientovat se v instrukcích na obalech 

čistících prostředků 

 

 

 

 

dodržovat 

základní 

hygienická a 

bezpečnostní 

pravidla a 

předpisy a 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

elektrickým 

proudem nebo 

chemikálií 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

při používání čistících prostředků  

 

umět poskytnout první pomoc při úrazu – 

při zasažení chemikálií 

 

Údržba domácnosti. 

 

Bezpečnost při styku s čistícími 

prostředky. Ochrana pokožky, očí, 

oděvu. 

 

Prací a čistící prostředky a zacházení 

s nimi. 

 

První pomoc při zasažení chemikálií 

(poleptání, popálení pokožky, zasažení 

oka, vdechnutí par,…) 

 

Vybavení domácí lékárničky. 

 

  

 

používat 

základní 

kuchyňský 

inventář a 

bezpečně 

obsluhovat 

spotřebiče 

používat správné názvy pro vybavení 

kuchyně 

 

umět při praktických činnostech  

bezpečně používat základní kuchyňský 

inventář 

 

umět bezpečně a hospodárně používat 

elektrické spotřebiče 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Kuchyně – základní vybavení, udržování 

čistoty a pořádku, bezpečnost a hygiena 

provozu. 

Elektrické spotřebiče- funkce a užití, 

ovládání, ochrana a údržba, bezpečnost 

provozu, nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem. 

Elektrospotřebiče- vysavač, vysoušeč 

vlasů, topinkovače, toustovač, pračka, 

žehlička, elektrický 

sporák,lednička,mraznička,šlehač,sušička 

ovoce,mikrovlnná trouba…. 
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připravit pokrmy 

podle daných 

postupů 

v souladu se 

zásadami zdravé 

výživy 

rozlišovat základní  skupiny potravin 

 

se seznamovat se zásadami zdravé výživy 

 

při přípravě pokrmů postupovat podle 

slovních pokynů učitele, podle návodů a 

receptů 

 

snažit se dodržovat pitný režim 

 

Potraviny – skupiny potravin. 

Nákup, ceny,trvanlivost, ukládání 

potravin,uchovávání potravin. 

Sušení a mražení potravin. 

Sestavování jídelníčku. 

Příprava pokrmů – úprava pokrmů za 

studena, základní postupy při úpravě 

pokrmů a nápojů. Zásady zdravé výživy. 

Trvanlivost potravin. 

 

Základní postupy při přípravě pokrmů a 

nápojů.  

Kuchařské knihy. 

 

Základní způsoby tepelné úpravy(vaření, 

smažení, dušení, pečení).. 

 

Příprava pokrmů v souladu se zásadami 

zdravé výživy. 

Příprava pohoštění – chlebíčky, 

zeleninové a ovocné saláty, poháry. 

Polévky. Těstoviny. Bramborové 

pokrmy.Mléčné 

pokrmy.Přílohy.Zelenina. Maso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dodržovat 

základní 

principy 

stolování a 

obsluhy u stolu 

umět prostřít stůl ke snídani, 

k obědu, k večeři, k pohoštění 

Úprava stolu a stolování – jednoduché 

prostírání. Obsluha a chování u stolu. 

Slavnostní stolování v rodině(obrazový 

materiál –

narozeniny,vánoce,návštěvy…) 

Zdobné prvky a květiny na stole. 

Modelové situace. 
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dodržovat 

zásady hygieny 

a bezpečnosti 

práce, 

poskytnout první 

pomoc při 

úrazech v 

kuchyni 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci v kuchyni 

 

bezpečně obsluhovat základní spotřebiče 

 

používat ochranné prostředky(zástěry, 

rukavice…) 

 

umět poskytnout první pomoc při úrazech 

v kuchyni (popáleniny) 

Čistota pracovního prostředí. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

Nebezpečí požáru. 

 

Používání ochranných prostředků. 

 

 

 

 

  

 

znát pracovní 

činnosti 

vybraných 

profesí a mít 

přehled o 

učebních 

oborech a 

středních 

školách 

pojmenovat pracoviště a druhy činností 

svých rodičů,příbuzných, klady a zápory 

některých profesí 

 

pochopit, jaká je náplň práce různých 

povolání 

 

ujasňovat své představy o profesní 

budoucnosti 

SVĚT PRÁCE 

Trh práce – povolání lidí, druhy 

pracovišť, charakter a druhy pracovních 

činností.  

Znaky profesí. 

Požadavky kvalifikační,zdravotní a 

osobnostní. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

posoudit své 

možnosti 

v oblasti 

profesní, 

případně 

pracovní 

orientace 

s přihlédnutím 

k potřebám 

běžného života 

učit posuzovat své možnosti při výběru 

profesní přípravy a budoucího povolání 

 

uvědomit si své přednosti i nedostatky. 

 

 

 

 

 

Volba profesní orientace – základní 

principy. Osobní zájmy a cíle.Tělesný a 

zdravotní stav. Osobní vlastnosti a 

schopnosti.Vlivy na volbu profesní 

orientace. 

 

Sebepoznání. 

 

Důsledky nevhodné volby. 

 

OSV – OR  

Sebepoznání a 

sebepojetí   
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využít profesní 

informace a 

poradenské 

služby pro výběr 

vhodného 

dalšího 

vzdělávání 

orientovat se v nabídce učebních oborů 

 

 

Volba profesní orientace – práce 

s profesními informacemi a využívání 

poradenských služeb. 

 

Možnosti vzdělávání – náplň učebních a 

studijních oborů.Informace o dalším 

vzdělávání. 

 

OSV – MR  

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

být seznámen 

s právy a 

povinnostmi 

zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

se seznamovat s právy a povinnostmi  

zaměstnanců a zaměstnavatelů 

 

pojmenovat některá svá práva a své 

povinnosti v souvislosti s právy a 

povinnostmi zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

Zaměstnání. 

Způsoby hledání. 

Práva a povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru. 

Podnikání. 

Nejčastější formy podnikání. Drobné a 

soukromé podnikání. 

 

 

 

  

 

prokázat 

v modelových 

situacích 

prezentaci své 

osoby při 

ucházení se o 

zaměstnání 

orientovat se v inzerátech 

 

odpovědět na inzerát 

 

v modelových situacích prezentovat své 

přednosti 

 

Zaměstnání. 

Pohovor u zaměstnavatele. 

Základna pro volbu povolání. 

 

Práce s inzeráty. 

Modelové situace. 

 

 

 OSV – SR  

Komunikace 

 

 

být seznámen 

s možnostmi 

využití 

poradenské 

pomoci 

v případě 

neúspěšného 

hledání 

zaměstnání 

seznamovat s problematikou 

nezaměstnanosti 

 

orientovat se v odděleních ÚP 

 

seznámit se s pojmem kvalifikace, 

rekvalifikace 

Zaměstnání. 

Problémy nezaměstnanosti. 

Úřady práce. 

Hledání zaměstnání. 

Nezaměstnanost, kvalifikace, 

rekvalifikace. 
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9.ročník 

 

Oblast: 

Člověk a svět 

práce  

                        

Předmět:                                           

Člověk a svět práce 
 

 

Očekávané 

výstupy            
Žák by měl: 

Dílčí výstupy    

Žák by měl: 
Učivo 

 

Průřezová témata 

získat základní 

vědomosti  

o materiálech, 

nástrojích  

a pracovních 

postupech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznávat vlastnosti dřeva při praktických 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

používat názvy nástrojů a pomůcek 

 

provádět výběr nářadí podle požadované 

činnosti 

 

s nářadím bezpečně zacházet a udržovat 

jej v pořádku 

 

získávat zkušenosti a dovednosti při 

PRÁCE S TECHNICKÝMI 

MATERIÁLY 

Materiály – vlastnosti, užití v praxi ( 

dřevo, kov, plasty) 

 

Dřevo – řezivo (prkno, fošna, hranol), 

deskové materiály (překližka, laťovka, 

sololit, dřevotříska, dýha). 

Dřeva měkká a tvrdá. 

Vlastnosti dřeva. 

 

Pracovní pomůcky –nářadí a nástroje 

pro ruční opracování. 

 

Nářadí a nástroje – skládací metr, pila 

ocaska a čepovka, lupenková a rámová 

pila,rašple, pilník, úhelník, ztužidlo, 

pokosnice,, nebozez, kolovrátek,vrtačka, 

vrták, truhlářské kladivo,kleště, hřebík, 
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měření, orýsování, upínání, řezání, 

opracovávání rašplí, pilníkem, brusným 

papírem, vrtání nebozezem, spojování 

hřebíky, dlabání, hoblování, spojování 

lepením, 

vruty,plátováním,čepováním,kolíkováním 

 

poznávat vlastnosti kovů při práci 

s drátem a tenkým plechem (ohýbání, 

stříhání, štípání, orýsování, pilování,  

rovnání, probíjení, vrtání, nýtování,, 

spojování šrouby,sekání, tepání, pájení, 

ruční řezání vnějšího a vnitřního závitu, 

úprava povrchu kovu proti korozi, měření 

posuvným měřítkem) 

 

používat názvy nástrojů a nářadí při práci 

s kovem 

 

provádět výběr nářadí podle požadované 

činnosti 

 

s nářadím bezpečně zacházet a udržovat 

jej v pořádku 

 

získávat zkušenosti a dovednosti při 

měření, orýsování, upínání, štípání, 

pilování, stříhání a rovnání kovů 

 

poznávat vlastnosti plastů při praktických 

činnostech 

 

dřevěná palička,dláto, vrut, hoblík, 

hoblice…. 

 

Jednoduché pracovní operace a 

postupy, organizace práce. 

Pracovní postupy. 

Povrchová úprava dřeva(nátěry, 

tmelení,lakování). 

 

 

Kov – měkký drát, tenký plech, 

pásovina. 

Litina,ocel,měď,hliník, zinek, cín, 

dural,bronz, mosaz.. 

Vlastnosti kovů. 

Nářadí a nástroje – svěrák, kovadlina, 

měřidlo, úhelník, rýsovací jehla, kladivo, 

kleště, důlčík, pilník, nůžky na plech, 

pilka na železo,šroubovitý vrták, 

vrtačka,přítažník, hlavičkář,sekáč, 

elektrické pájedlo, posuvné měřidlo, 

průbojník, drátěný kartáč. 

 

 

Pracovní postupy. 

 

 

 

 

Plasty – PVC,  lehčený polystyrén,PET 

lahve, polyetylén, organické sklo…. 

Vlastnosti plastů. 
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získávat zkušenosti a dovednosti při 

stříhání, řezání,  pilování, broušení 

plastů,tvarování a spojování teplem 

 

 

poznávat vlastnosti skla při praktických 

činnostech 

 

Pracovní postupy. 

 

Sklo – tyčinky, tabule, odpadové sklo. 

Řezání. Zasklívání obrázků. 

provádět 

jednoduché 

práce  

s technickými 

materiály  

a dodržovat 

technologickou 

kázeň 

 

 

 

 

zhotovovat drobné předměty ze dřeva, 

kovu a plastů 

 

volit vhodné pracovní postupy a nářadí 

 

s nástroji a nářadím zacházet bezpečně 

 

používat jednoduchou technickou 

dokumentaci (výkresy, technické náčrty) 

Technologické postupy – technické 

náčrty, výkresy, návody. 

 

Praktické činnosti s materiály (dřevo, 

kov, plasty,sklo), nástroji a nářadím 

s využitím jednoduché technické 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

  

 

pracovat s 

jednoduchou 

technickou 

dokumentací, 

orientovat se 

v pracovních 

postupech a 

návodech 

 

 

 

 

 

orientovat se v jednoduché technické 

dokumentaci (technické náčrty, výkresy) 

 

Technologické postupy – technické 

náčrty, výkresy, návody. 

 

Základy technického zobrazování a čtení 

jednoduchých technických výkresů 

(kótování, měřítko). 

 

Úloha techniky v životě člověka – 

zneužití techniky(zbrojení, terorismus, 

násilí), technika a životní prostředí 

(nebezpečné odpady, odpadové 

hospodářství).. 

Pomoc techniky při ohrožení člověka. 
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Řemesla a tradice. 

řešit jednoduché 

technické úkoly 

s vhodným 

výběrem 

materiálů, 

pracovních 

nástrojů 

a nářadí  

při praktických činnostech volit vhodný 

materiál a pracovní nástroje a nářadí 

Výroba drobných předmětů denní 

potřeby, dárky. 

   

 

 

 

 

 

 

 

organizovat 

svoji  pracovní 

činnost 

 

rozvrhnout pracovní kroky při práci na 

výrobku 

 

Organizace vlastní činnosti. 

Pracovní postupy. 

 

 

 

  

dodržovat 

obecné zásady 

bezpečnosti a 

hygieny při práci 

i zásady 

bezpečnosti a 

ochrany při práci 

s nástroji a 

nářadím; 

poskytnout první 

pomoc  

při úrazu 

upevňovat a dodržovat zásady hygieny a 

bezpečnosti při práci se dřevem, kovem a 

plasty 

 

 

umět poskytnout první pomoc při 

úrazu(přivolat pomoc) 

 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

Hlášení úrazů. 

 

 

 

 

 

 

  

rozlišovat různé 

druhy materiálů 

a znát jejich 

vlastnosti 

 

 

poznávat vlastnosti různých materiálů při 

praktických činnostech 

 

správně pojmenovat jednotlivé materiály 

 

poznávat vlastnosti papíru při 

PRÁCE S OSTATNÍMI 

MATERIÁLY 

Materiály – vlastnosti, užití v praxi 

(papír, textil, koženka,různé modelovací 

hmoty, korek, guma, přírodniny, plasty, 

korálky, špejle, drátky, lepidla, 
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praktických činnostech 

 

 

 

poznávat vlastnosti různých druhů textilií 

při praktických činnostech 

 

poznávat vlastnosti různých druhů 

modelovacích hmot při praktických 

činnostech 

 

Porovnávat vlastnosti různých druhů 

materiálů. 

 

barvy,laky,sklo,suché plody…) 

 

Papír – kancelářský papír, kreslicí 

karton, krepový papír,vlnitý papír, savý 

papír, hedvábný papír… 

Výroba papíru. 

Sběr a třídění starého papíru. 

 

Textilie – bavlna, vlna,filc, flauš, fleece... 

Výroba textilií. 

 

Modelování z moduritu, ze 

samotvrdnoucí hmoty, hlíny…. 

 

Vlastnosti dalších různých materiálů 

(koženka, korek, drát, přírodniny, špejle, 

korálky…). 

zvolit vhodný 

pracovní postup 

v souladu 

s druhem 

zpracovávaného 

materiálu 

 

 

 

 

zvolit vhodný pracovní postup při práci 

s papírem 

 

zvolit vhodný pracovní postup při práci 

s textilem 

 

zvládnout přípravné práce před šitím na 

šicím stroji 

 

procvičovat rovné šití a entlování na 

šicím stroji 

 

zvolit vhodný pracovní postup při 

modelování 

Měření, stříhání, lepení, slepování, 

skládání, probíjení, navlékání, sešívání 

papíru. 

 

Měření, stříhání, sešívání,šití základních 

ručních stehů, vyšívání. Aplikace. 

Odhad spotřeby materiálu. 

 

 

Základy šití na šicím stroji – šití bez nitě, 

s nití, entlování.Zapošití. 

 

Hnětení, válení, mačkání, stlačování, 

rozdělování. Propichování, provlékání. 
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správně vybrat a 

používat vhodné 

pracovní 

nástroje a 

pomůcky 

 

 

 

 

správně zacházet s nástroji a pomůckami 

při práci s papírem 

 

správně zacházet s nástroji a pomůckami 

při práci s textilem 

 

správně zacházet s nástroji a pomůckami 

při modelování 

 

 

Nástroje a pomůcky - nůžky, pravítko, 

tužka,razidla, lepidla, šablony, sešívačka, 

děrovačka, tavná pistole…. 

 

Nástroje a pomůcky – nůžky, jehla, nitě, 

navlékač, vlna, šňůrky,tavná pistole…. 

 

Různé druhy modelovací hmoty, 

šablony, očka,špachtle,podložky, rydla… 

 

  

 

dovést pracovní 

postupy 

k finálnímu 

výrobku 

 

 

 

pracovat se vzorem, s předlohou, 

nákresem, návodem 

 

 

 

Zhotovit jednoduché výrobky. 

 

Výroba drobných oděvních a bytových 

doplňků. 

 

Základní dovednosti ručních prací. 

Práce s textilem – šití základních ručních 

stehů /přední steh, zadní steh,smyčkový 

steh, obnitkovací steh. 

Ozdobné stehy – řetízkový, křížkový, 

stonkový. 

Přišívání knoflíků. 

Šití na šicím stroji. 

Práce se střihem- přiložení střihu, 

špendlení, obkreslení, ekonomické 

stříhání, stehování. 

Práce s informacemi -časopisy, literatura, 

internet. 

 

  

 

dodržovat 

technologickou 

kázeň, zásady 

hygieny  

seznamovat se a dodržovat zásady 

hygieny a bezpečnosti při práci  

s ostatními materiály  

 

Hygiena a bezpečnost při šití na šicím 

stroji, při žehlení. 

 

První pomoc při úrazu. 
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a bezpečnosti 

práce,poskytnout 

první pomoc při 

drobném úrazu 

umět poskytnout první pomoc při úrazu 

 

 

 

 

 

sestavit podle 

návodu, náčrtu, 

plánu daný 

model 

 

 

 

sestavovat podle návodu, náčrtu, plánu 

model z různých druhů konstrukčních 

stavebnic (dřevěných, plastových, 

kovových), prostorové modely z kartonu 

PRÁCE MONTÁŽNÍ A 

DEMONTÁŽNÍ 

Stavebnice. 
Praktické činnosti s konstrukční 

stavebnicí. 

Práce s kartonem – prostorové modely. 

Práce podle návodu, náčrtu, plánu. 

 

  

 

ovládat montáž a 

demontáž 

jednoduchého 

zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytvářet modely z různých druhů 

stavebnic 

 

sestavovat pohyblivé modely 

 

demontovat hotový výrobek, roztřídit 

prvky a uložit zpět do krabice 

 

udržovat na svém pracovním místě 

pořádek 

 

 

 

Sestavování jednoduchých modelů. 

 

Montáž a demontáž jednoduchých 

předmětů. 

Používání spojovacích dílů stavebnice 

( pásky, desky, spojky, šrouby, matice – 

stavebnice konstrukční). 

Práce s elektrotechnickými stavebnicemi 

a elektromontážními panely. 

 

Demontáž hotových výrobků,třídění a 

ukládání dílů stavebnice zpět do krabice. 

 

Udržování pořádku na pracovišti. 

 

Organizace práce. 

 

  

 

provádět údržbu 

jednoduchých 

předmětů a 

zařízení 

 

provádět údržbu jednoduchých předmětů 

a zařízení (školní pomůcky, zahradnické 

nářadí, jízdní kolo) 

Oprava školních pomůcek, 

zahradnického nářadí. 

Údržba jízdního kola(čištění, mazání). 

Povinné vybavení jízdního kola. 
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dodržovat 

zásady 

bezpečnosti a 

hygieny práce a 

bezpečnostní 

předpisy, 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci  

 

umět poskytnout první pomoc při úrazu 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

První pomoc při úrazu. 

 

 

 

  

 

volit vhodné 

pracovní 

postupy při 

pěstování 

vybraných 

rostlin 

 

 

umět zpracovat půdu po podzimní sklizni 

a před jarní výsadbou 

 

 

pěstovat různé druhy zeleniny, pečovat o 

její růst, provádět sklizeň, zpracování, 

uskladnění 

pěstovat letničky, trvalky, cibulové 

květiny, jahody 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE, 

CHOVATELSTVÍ 

Základní podmínky pro pěstování – 

půda a její zpracování.Výživa rostlin. 

Ochrana rostlin a půdy. Kompost. 

Zelenina – osivo, sadba, výpěstky. 

Podmínky a zásady pěstování. Pěstování 

vybraných druhů zeleniny. 

Předpěstování sadby 

( v truhlíku,kelímcích). 

 
  

EVV  

Základní podmínky 

života  

 

 

 

 

 

pěstovat a 

ošetřovat 

květiny 

v interiéru a 

využívat je k 

výzdobě 

 

 

zalévat pokojové květiny, omývat listy, 

odstraňovat odumřelé části rostlin, kypřit 

půdu, rozmnožovat květiny dělením, 

listovými, stonkovými, vrcholovými 

řízky 

 

pečovat o okrasné dřeviny v areálu školy 

 

pečovat o travnatou plochu v areálu školy 

 

seznamovat se s druhy ovocných stromů 

a způsobu jejich pěstování,škůdci 

 

poznat některé léčivé rostliny 

Okrasné rostliny – pokojové květiny. 

Rozmnožování pokojových rostlin – 

dělením trsu, 

listovými,stonkovými,vrcholovými 

řízky.  

Využití květin v exteriéru a interiéru. 

Aranžování a jednoduchá vazba květin 

(vánoční ,velikonoční dekorace). 

Léčivé rostliny, koření – pěstování 

vybraných rostlin. 

Rostliny a zdraví člověka. 

Léčivé účinky rostlin. 

Jedovaté rostliny. 

Pobyt ven ku při alergiích. 
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osvojit si zásady pobytu v přírodě při 

alergiích 

používat vhodné 

pomůcky a 

provádět jejich 

údržbu 

 

znát a umět používat základní pomůcky a 

nářadí pro práci na zahradě 

 

provádět údržbu nářadí po ukončení prací 

na zahradě 

Správné používání nářadí a pomůcek při 

práci na zahradě. 

 

Údržba nářadí po ukončení prací na 

zahradě. 

 

  

 

 

prokázat 

základní znalost 

chovu drobných 

zvířat a zásad 

bezpečného 

kontaktu se 

zvířaty 

seznámit se s chovem drobných zvířat 

 

 

Chovatelství – chov zvířat 

v domácnosti. 

Kontakt se zvířaty. 

 

Podmínky chovu ,zásady 

krmení,ošetřování, veterinární 

vyšetření.,hygiena a bezpečnost chovu. 

 

  

 

dodržovat 

technologickou 

kázeň, zásady 

hygieny a 

bezpečnosti 

práce, 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

způsobeného 

zvířaty a při 

styku 

s jedovatými 

rostlinami 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci na zahradě 

 

dodržovat hygienická a bezpečnostní 

pravidla při kontaktu se zvířaty 

 

umět poskytnout první pomoc při úrazu 

způsobeného zvířaty nebo jedovatými 

rostlinami 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

Bezpečnost při styku se zvířaty. 

 

První pomoc při úrazu způsobeného 

zvířaty nebo jedovatými rostlinami 

 

 

 

  

 

provádět 

jednoduché 

operace 

platebního styku 

vědět, z čeho se skládá rozpočet 

domácnosti 

 

rozlišovat příjmy a výdaje 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOST 

Finance a provoz domácnosti 

Rozpočet, příjmy, výdaje, platby, 

hotovostní a bezhotovostní platební styk 
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se seznamovat s bezhotovostními 

platbami 

 

v modelových situacích procvičovat 

odhad ceny nákupu, hotovostní platbu, 

kontrolu vrácení peněz 

 

odhadnout rozpočet na přípravu 

jednoduchého pokrmu 

 

uvědomovat si potřebu pravidelných  

příjmů 

 

navrhovat způsoby na šetření energiemi a 

vodou 

( platební karty, šeky, bankomat, 

sporožiro, platby z účtu, inkasní 

platby…).Úspory. Půjčky. 

Příjmy – mzda, podnikání, sociální 

dávky, dary. 

Výdaje rodiny – týdenní, měsíční, roční. 

Plánování výdajů a potřeba pravidelného 

příjmu. 

Hotovostní platba –bankovky, mince. 

 

Energie a voda a jejich úspora. 

Návštěva obchodu, nákup potravin na 

jednoduchý pokrm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVV  

Vztah člověka 

k prostředí   

 

 

 

ovládat 

jednoduché 

pracovní 

postupy při 

základních 

činnostech 

v domácnosti a 

orientovat se 

v návodech 

k obsluze 

běžných 

spotřebičů 

používaných  

v domácnosti 

orientovat se v návodech k obsluze 

běžných spotřebičů 

 

mít povědomí o činnostech při praní a 

žehlení různých textilií 

 

umět roztřídit úklidové prostředky podle 

způsobu použití (na nádobí, podlahu, 

nábytek,na okna 

 

třídit odpad 

Údržba domácnosti. 

Údržba a úklid. Prostředky, postupy. 

 

Údržba textilií. 

Praní oděvů. 

 

Význam třídění odpadů. 
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správně zacházet 

s pomůckami, 

nástroji, nářadím 

a zařízením, 

provádět 

drobnou domácí 

údržbu 

 

provádět drobnou domácí údržbu 

 

 

 

Úklidové prostředky pro domácnost. 

 

Úklid denní, týdenní, sezónní. 

 

  

 

používat vhodné 

prostředky při 

práci v 

domácnosti 

znát vhodné čistící a mycí prostředky 

 

se snažit o vhodné použití čistících 

prostředků pro danou činnost, finanční 

náročnost i šetrnost k životnímu prostředí 

 

orientovat se v instrukcích na obalech 

čistících prostředků 

Údržba domácnosti. 

 

Údržba a úklid. Prostředky, postupy. 

 

Význam údržby domácnosti. 

 

 

 

 

  

 

dodržovat 

základní 

hygienická a 

bezpečnostní 

pravidla a 

předpisy a 

poskytnout první 

pomoc při úrazu 

elektrickým 

proudem nebo 

chemikálií 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

při používání čistících prostředků  

 

umět poskytnout první pomoc při úrazu – 

při zasažení chemikálií 

 

Údržba domácnosti. 

 

Bezpečnost při styku s čistícími 

prostředky. Ochrana pokožky, očí, 

oděvu. 

 

Prací a čistící prostředky a zacházení 

s nimi. 

 

První pomoc při zasažení chemikálií 

(poleptání, popálení pokožky, zasažení 

oka, vdechnutí par,…) 

 

Vybavení domácí lékárničky. 

 

  

 

používat 

základní 

kuchyňský 

používat správné názvy pro vybavení 

kuchyně 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Kuchyně – základní vybavení, udržování 

čistoty a pořádku, bezpečnost a hygiena 
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inventář a 

bezpečně 

obsluhovat 

spotřebiče 

umět při praktických činnostech  

bezpečně používat základní kuchyňský 

inventář 

 

umět bezpečně a hospodárně používat 

elektrické spotřebiče 

provozu. 

Elektrické spotřebiče- funkce a užití, 

ovládání, ochrana a údržba, bezpečnost 

provozu, nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem. 

Elektrospotřebiče- vysavač, vysoušeč 

vlasů, topinkovače, toustovač, pračka, 

žehlička, elektrický 

sporák,lednička,mraznička,šlehač,sušička 

ovoce,mikrovlnná trouba…. 

 

připravit pokrmy 

podle daných 

postupů 

v souladu se 

zásadami zdravé 

výživy 

rozlišovat základní  skupiny potravin 

 

se seznamovat se zásadami zdravé výživy 

 

při přípravě pokrmů postupovat podle 

slovních pokynů učitele, podle návodů a 

receptů 

 

se seznámit se způsoby konzervování 

ovoce a zeleniny 

 

snažit se dodržovat pitný režim 

 

Potraviny – skupiny potravin. 

Nákup, ceny,trvanlivost, ukládání 

potravin,uchovávání potravin. 

Sušení a mražení potravin. 

Sestavování jídelníčku. 

Příprava pokrmů – úprava pokrmů za 

studena, základní postupy při úpravě 

pokrmů a nápojů. Zásady zdravé výživy. 

 

Trvanlivost potravin. 

 

Základní postupy při přípravě pokrmů a 

nápojů.  

Kuchařské knihy. 

 

Základní způsoby tepelné úpravy(vaření, 

smažení, dušení, pečení).. 

Příprava pokrmů v souladu se zásadami 

zdravé výživy. 

Příprava pohoštění – chlebíčky, 

zeleninové a ovocné saláty, poháry. 
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Polévky. Těstoviny. Bramborové 

pokrmy.Mléčné 

pokrmy.Přílohy.Zelenina. Maso. 

Moučníky,cukroví. 

dodržovat 

základní 

principy 

stolování a 

obsluhy u stolu 

umět prostřít stůl ke snídani, 

k obědu, k večeři, k pohoštění 

Úprava stolu a stolování – jednoduché 

prostírání. Obsluha a chování u stolu. 

Slavnostní stolování v rodině(obrazový 

materiál –

narozeniny,vánoce,návštěvy…) 

Zdobné prvky a květiny na stole. 

Modelové situace. 

 

  

 

dodržovat 

zásady hygieny 

a bezpečnosti 

práce, 

poskytnout první 

pomoc při 

úrazech v 

kuchyni 

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti 

při práci v kuchyni 

 

bezpečně obsluhovat základní spotřebiče 

 

používat ochranné prostředky(zástěry, 

rukavice…) 

 

umět poskytnout první pomoc při úrazech 

v kuchyni (popáleniny) 

Čistota pracovního prostředí. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 

Nebezpečí požáru. 

 

Používání ochranných prostředků. 

 

 

 

 

  

 

znát pracovní 

činnosti 

vybraných 

profesí a mít 

přehled o 

učebních 

oborech a 

středních 

školách 

orientovat se v systému středního školství 

 

znát profil absolventa daného učebního 

oboru  

 

ujasňovat své představy o profesní 

budoucnosti 

SVĚT PRÁCE 

Trh práce – povolání lidí, druhy 

pracovišť, charakter a druhy pracovních 

činností.  

Znaky profesí. 

Požadavky kvalifikační,zdravotní a 

osobnostní. 

Systém středního školství. 

 

 

 

 

OSV – OR  

Sebepoznání a 

sebepojetí   
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posoudit své 

možnosti 

v oblasti 

profesní, 

případně 

pracovní 

orientace 

s přihlédnutím 

k potřebám 

běžného života 

se učit posuzovat své možnosti při výběru 

profesní přípravy a budoucího povolání 

 

uvědomit si některé své schopnosti a 

dovednosti, osobní vlastnosti 

 

konzultovat své představy s třídním 

učitelem,výchovným poradcem,rodiči 

posoudit své předpoklady pro zvolený 

profesní obor 

 

posoudit perspektivu profesí 

Volba profesní orientace – základní 

principy. Osobní zájmy a cíle.Tělesný a 

zdravotní stav. Osobní vlastnosti a 

schopnosti.Vlivy na volbu profesní 

orientace. 

Sebepoznání. Jaký jsem. Jak nás vidí 

ostatní. 

 

Požadavky kvalifikační, zdravotní, 

osobnostní. 

 

Beseda na ÚP. 

 

Důsledky nevhodné volby. 

 

OSV – MR  

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

 

 

využít profesní 

informace a 

poradenské 

služby pro výběr 

vhodného 

dalšího 

vzdělávání 

orientovat se v nabídce učebních oborů 

 

seznámit se s katalogem škol, 

informačními letáky 

 

podle možností navštívit některé SŠ 

 

vyplnit přihlášku na SŠ 

 

 

Volba profesní orientace – práce 

s profesními informacemi a využívání 

poradenských služeb. 

 

Možnosti vzdělávání – náplň učebních a 

studijních oborů.Informace o dalším 

vzdělávání. 

 

Exkurze do SŠ. 

 

Přihláška na SŠ. 

 

  

 

být seznámen 

s právy a 

povinnostmi 

zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

se seznamovat s právy a povinnostmi  

zaměstnanců a zaměstnavatelů 

 

pojmenovat některá svá práva a své 

povinnosti v souvislosti s právy a 

povinnostmi zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

Zaměstnání. 

Způsoby hledání. 

Práva a povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru. 

Zákoník práce,pracovní poměr,pracovní 

smlouva,zkušební doba,výpověď… 

Podnikání. 
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orientovat se v pracovně právním minimu 

Nejčastější formy podnikání. Drobné a 

soukromé podnikání. 

Brigády. 

prokázat 

v modelových 

situacích 

prezentaci své 

osoby při 

ucházení se o 

zaměstnání 

vypracovat životopis 

připravit si a vést fiktivní pohovor 

 

sestavit inzerát, odpovědět na inzerát 

 

v modelových situacích prezentovat své 

přednosti 

Zaměstnání. 

Životopis (obecný,profesní). 

Pohovor u zaměstnavatele. 

Základna pro volbu povolání. 

 

Práce s inzeráty. 

Modelové situace. 

 

 OSV – SR  

Komunikace 

 

 

být seznámen 

s možnostmi 

využití 

poradenské 

pomoci 

v případě 

neúspěšného 

hledání 

zaměstnání 

seznamovat s problematikou 

nezaměstnanosti 

 

orientovat se v odděleních ÚP 

 

umět rozlišit poem kvalifikace, 

rekvalifikace 

Zaměstnání. 

Problémy nezaměstnanosti. 

Úřady práce. 

Hledání zaměstnání. 

Nezaměstnanost, kvalifikace, 

rekvalifikace. 

 

 

 

 OSV – MR  

Řešení problémů  

a rozhodovací 

dovednosti  
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

6.1  Pravidla pro hodnocení žáků 

 Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu základní škole praktické je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou 

učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce, ale i při aktivitách spojených s činností školy, po celý školní rok. 

 

Čl.1  

Pravidla se týkají hodnocení a klasifikace výchovně vzdělávacích výsledků ve vyučovacích předmětech, chování,klasifikace celkového 

prospěchu žáků,ukládání výchovných opatření a postupu do vyšších ročníků. 

 

Čl.2 

Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 

1.Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu.Je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka. 

2.Klasifikace je jednou z forem hodnocení,provádí se průběžně a celkově na konci každého pololetí. 

3.Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

4.Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 

5.Předmětem klasifikace jsou výsledky,jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky Vzdělávacího programu/ŠVP/ nebo 

Individuálního vzdělávacího plánu. Řečová výchova se neklasifikuje. 

6.Pravidla hodnocení se opírají o ustanovení školského zákona a příslušných vyhlášek s přiměřeným zohledněním charakteru speciálních 

vzdělávacích potřeb našich žáků a s důrazem na úspěšné výsledky a motivaci k dalšímu vzdělávání. 

7.Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení.Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 

Čl.3 

Zásady klasifikace a hodnocení 

1.Při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

2.Při klasifikaci a hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň postižení,zdravotní stav,individuální a věkové zvláštnosti,vynaložené úsilí žáka a 

přihlíží ke kvalitě jeho výchovného prostředí. 

3.Při zajišťování úrovně vědomostí a dovedností žáka volí pedagog takové formy a postupy,které odpovídají možnostem žáka.Upřednostňuje 

druh projevu / písemný,ústní nebo manuální/,ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. 

4.Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,slovně nebo kombinací obou způsobů.O způsobu 

hodnocení rozhodne ředitel školy se souhlasem školské rady. 
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5.Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu,která hodnotí odlišným 

způsobem,a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 

6.Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných ve školním vzdělávacím programu.Hodnocení je 

pedagogicky zdůvodněné,odborně správné a doložitelné. 

7.Do vyššího ročníku postoupí žák,který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem, 

s výjimkou předmětů,z nichž se žák nehodnotí. 

8.Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí,určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,a to tak,aby hodnocení za první pololetí 

bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.Není-li možné žáka hodnotí ani v náhradním termínu,žák se za první 

pololetí nehodnotí. 

9.Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí,určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,a to tak,aby hodnocení za druhé pololetí 

bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.Není-li žák 

hodnocen ani v tomto termínu,neprospěl. 

10.Žák,který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů,nebo žák,který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše 

ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí,koná z těchto předmětů opravou zkoušku  nejpozději do konce příslušného 

školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.Opravné zkoušky jsou komisionální. 

11.Žák,který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,neprospěl.Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi 

stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

12.Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního pololetí nebo druhého 

pololetí,může do 3 pracovních dnů ode dne,kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 

vysvědčení,požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka.Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,krajský 

úřad.Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným 

zástupcem nezletilého žáka. 

 

Čl.4  

Hodnocení žáků na vysvědčení 

1.Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a/ 1 – velmi dobré 

b/ 2 – uspokojivé 

c/ 3 – neuspokojivé 
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2.Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka 

ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak,aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka,které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu,k jeho vzdělávacíma osobnostním předpokladům a k věku žáka.Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 

v jejich vývoji,ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech,které ovlivňují jeho výkon,a naznačení dalšího rozvoje 

žáka.Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení,jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

3.Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě 

použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

a/ 1 – výborný 

b/ 2 – chvalitebný 

c/ 3 – dobrý 

d/ 4 – dostatečný 

e/ 5 – nedostatečný 

Při výše uvedené klasifikaci jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak,aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka,které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu,k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle 

žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech,které ovlivňují jeho výkon. 

4.Při hodnocení žáka podle odstavce  1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice,na druhém stupni se použije slovní 

označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3. 

5.Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a/ prospěl s vyznamenáním 

b/ prospěl 

c/ neprospěl 

 

6.Žák je hodnocen stupněm 

 

a/ prospěl/a s vyznamenáním,není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu horším než  

2 – chvalitebný,průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho 

chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. 
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b/ prospěl/a,není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 

5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením  

c/ nepospěl/a,je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu  

5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

7.Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou s e v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a/ pracoval/a úspěšně 

b/ pracoval/a 

8.Při hodnocení žáků,kteří nejsou státními občany České republiky a plní v ČR povinnou školní docházku,se dosažená úroveň znalostí českého 

jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 3,která ovlivňuje výkon žáka.Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu 

oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po 

zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 3,která 

ovlivňuje výkon žáka.  

 

Čl.5 

Výstupní hodnocení 

1.Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. 

2.Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: 

a/ možnostech žáka a jeho nadání 

b/předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka 

c/chování žáka v průběhu povinné školní docházky 

d/dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka 

3.Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku,v němž splní povinnou školní docházku.Výstupní hodnocení 

vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku,jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.V případě 

podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání,v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová 

zkouška,je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30.října. 

Čl.6 

Kritéria klasifikace 

Stupeň 1 /výborný/  

Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně nebo s menšími chybami.Ústní a písemný 

projev je zpravidla správný a výstižný.Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele. 
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Žák má v přesnosti a úplnosti poznatků a pojmů a ve vztazích mezi nimi nepodstatné mezery.Při vykonávání požadovaných rozumových a 

motorických činností projevuje někdy nepatrné nepřesnosti.Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitelů.Jeho myšlení je vcelku správné,ale pomalejší.Ústní a písemný projev je 

poměrně správný a výstižný,grafický projev je úhledný a úpravný.Kvalita výsledků jeho činnosti je občas narušena nedostatky. 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci a k praktickým činnostem.Pohotově,samostatně a někdy i tvořivě využívá získaných teoretických 

poznatků v praktické činnosti.Praktické činnosti vykonává pohotově,samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.Bezpečně ovládá postupy 

a způsoby práce,dopouští se jen menších chyb,výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků.Účelně si organizuje vlastní práci,udržuje 

pracoviště v pořádku.Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci .Hospodárně využívá surovin a materiálu.Vzorně udržuje 

pracovní pomůcky,nástroje a nářadí.Aktivně se snaží překonávat vyskytující se překážky a dokončit práci. 

Žák je v činnostech aktivní,tvořivý,převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů,které úspěšně rozvíjí v individuální i 

skupinové práci.Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti,dovednosti a návyky 

v nových  úkolech.Má zájem o umění,o estetiku,rozvíjí svůj vkus.Usiluje o rozvíjení tělesné zdatnosti. 

Stupeň 2 /chvalitebný/ 

Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s menšími chybami.Ústní  a písemný projev má drobné 

nedostatky ve správnosti a přesnosti.Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele. 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků a pojmů a ve vztazích mezi nimi ojedinělé podstatnější mezery.Při vykonávání 

požadovaných rozumových a motorických činností projevuje nepřesnosti,které dovede za pomoci učitele korigovat.Osvojené poznatky pro 

výklad a hodnocení jevů je méně samostatný a potřebuje vedení učitelem.Jeho myšlení vykazuje drobné nepřesnosti.Ústní a písemný projev má 

zpravidla nedostatky ve správnosti a přesnosti,grafický projev je méně estetický.Kvalita výsledků jeho činnosti je narušena nedostatky. 

Žák projevuje kladný vztah k práci a k praktickým činnostem.Samostatně,ale s menší jistotou využívá teoretických poznatků v praktické 

činnosti.Praktické činnosti vykonává samostatně,v postupech a způsobem práce se nevyskytují podstatné chyby.Výsledky jeho práce mají drobné 

nedostatky.Účelně si organizuje vlastní práci,pracoviště udržuje v pořádku.Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci.Při hospodárném využívání surovin a materiálu se dopouští malých chyb.Pracovní nástroje,pomůcky a nářadí obsluhuje s menšími 

nedostatky.Překážky v práci překonává s občasnou pomocí.Dovede vytrvat v práci až do jejího dokončení. 

Žák je v činnostech méně aktivní,tvořivý,samostatný a pohotový.Nevyužívá dostatečně svých schopností v individuální a skupinové práci.Jeho 

projev je méně působivý,dopouští se v něm chyb.Jeho vědomosti a dovednosti mají mezery a při jejich aplikaci potřebuje občasnou pomoc 

učitele.Má menší zájem o umění,estetiku a rozvíjení svého vkusu.Méně usiluje o posílení své tělesné zdatnosti. 

Stupeň 3 /dobrý/ 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery.Své vědomosti dokáže uplatnit jen za pomoci učitele.Jeho ústní a 

písemný projev je málo rozvinutý.Žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele. 
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Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků a pojmů a ve vztazích mezi nimi závažné mezery.Při vykonávání požadovaných 

rozumových a motorických činností projevuje časté nepřesnosti.Pro výklad a hodnocení jevů dovede své vědomosti uplatnit jen omezeně a jen za 

pomoci učitele.Někdy projevuje větší nedostatky v myšlení.Rovněž ústní a písemný projev je slabý,grafický projev méně estetický.Kvalita 

výsledků jeho činnosti je narušena značnými nedostatky. 

Žákův vztah k práci a k praktickým činnostem je převážně kladný,jen s menšími výkyvy. 

Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické činnosti.V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a 

způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele.Výsledky práce mají nedostatky.Vlastní práci organizuje méně účelně,udržuje pracoviště 

v pořádku.Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat surovin a materiál.K 

údržbě přístrojů a nářadí musí být častěji podněcován.Překážky v práci překonává s častou pomocí učitele.Občas potřebuje povzbudit 

k dokončené práce. 

 

Stupeň 4 /dostatečný/ 

Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery.Své vědomosti dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé 

pomoci učitele.Jeho ústní a písemný projev je nerozvinutý.Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele. 

Žák při vykonávání požadovaných rozumových a motorických činností projevuje četné a značné nepřesnosti.Pro výklad a hodnocení jevů dovede 

své vědomosti uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele.Má často větší nedostatky v myšlení.Rovněž ústní projev je velmi 

slabý,grafický projev není estetický.Kvalita výsledků jeho činnosti je narušena velmi značnými nedostatky. 

Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci a k praktickým činnostem.Získaných teoretických poznatků dovede využívat při praktické 

činnosti jen za soustavné pomoci učitele,při častém opakování určitého druhu činnosti.V praktických činnostech,dovednostech a návycích se 

dopouští větších chyb.Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele.Ve výsledcích práce má závažné nedostatky.Práci 

dovede organizovat za soustavné pomoci učitele,méně dbá na pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci.Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin a materiálu.V obsluze a údržbě jednoduchých pracovních pomůcek a nářadí má závažné 

nedostatky.Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.Bez jeho soustavného povzbuzování by práci nedokončil. 

Žák je v činnostech převážně pasivní.Rozvoj jeho schopností je sotva uspokojivý.Úkoly řeší s častými a podstatnými chybami.Své minimální 

vědomosti a dovednosti aplikuje se zvýšenou pomocí učitele.Zájem o umění,estetiku a rozvoj svého vkusu je nepatrný.Rovněž o posílení své 

tělesné zdatnosti má malý zájem. 

Stupeň 5 /nedostatečný/ 

Žák si předepsané učivo neosvojil.Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující.Žák není schopen pracovat a ni s trvalou pomocí učitele. 
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Žák má trvalé velmi podstatné nedostatky ve vykonávání požadovaných rozumových a motorických činností.Mezerovité a nepřesné osvojení 

vědomostí a dovedností nestačí na řešení teoretických a praktických úkolů.Při výkladu a hodnocení jevů nedovede své vědomosti uplatnit ani 

s pomocí učitele.Má trvale velmi značné nedostatky v myšlení.Jeho projev ústní i písemný je naprosto nevyhovující.Rovněž grafický projev je na 

velmi nízké úrovni.Žák není schopen uspokojivě pracovat ani pod trvalým dohledem učitele. 

Žák neprojevuje zájem o práci,jeho vztah k ní a k praktickým činnostem není na potřebné úrovni.Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané 

teoretické poznatky při praktické činnosti.V praktických činnostech,dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.Pracovní postup nezvládá 

ani s pomocí učitele.Jeho práce jsou nedokončené,neúplné,nepřesné,výsledky nedosahují předepsaných ukazatelů.Práci na pracovišti si nedovede 

zorganizovat,nedbá na pořádek na pracovišti.Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.Nevyužívá hospodárně surovin a 

materiál.V obsluze jednoduchých pracovních pomůcek a nářadí má závažné nedostatky.Překážky nepřekoná ani s pomocí učitele. 

Žák je v činnostech pasivní.Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý.Úkoly nevyřeší.Své minimální vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat 

ani se zvýšenou pomocí učitele.Neprojevuje zájem o umění,estetiku a rozvoj vkusu.Nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svou tělesnou zdatnost. 

 

 

 

 

Čl.7 

Kritéria pro klasifikaci chování 

Stupeň 1 /velmi dobré/ 

Žák respektuje ustanovení řádu školy a osvojil  si základní pravidla společenského chování,která dodržuje ve škole a na akcích pořádaných 

školou.Ojediněle se dopustil méně závažného přestupku.Projevuje dobrý vztah k učitelům i spolužákům. 

Stupeň 2 /uspokojivé/ 

Žák se dopustil závažnějšího přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovení řádu školy a pravidlům 

společenského soužití ve škole a na akcích pořádaných školou,přestože mu před snížením stupně z chování byla udělena důtka třídního učitele 

nebo důtka ředitele školy..Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 3 /neuspokojivé/ 

Žák se dopouští závažných přestupků proti řádu školy-mj.zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům nebo 

pracovníkům školy,nerespektuje pravidla společenského soužití,záměrně narušuje činnost ostatních žáků a porušuje právní normy.Přes udělení 

opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. 
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Čl.8 

Výchovná opatření 

1.Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.Žákovi,který plní povinnou školní docházku lze udělit jen taková 

výchovná opatření,která pro něj nemají právní důsledky. 

Pochvaly,jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel 

2.Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání 

v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění/knižní odměna,věcná odměna/ za mimořádný projev lidskosti,občanské nebo školní 

iniciativy,záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

3.Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy 

udělit pochvalu nebo jiné ocenění /knižní odměna,věcná odměna/za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. 

4.Při porušení povinností stanovených řádem školy lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

a/ napomenutí třídního učitele/za méně závažné kázeňské přestupky,méně závažné opakované neplnění školních povinností,které již vyučující 

řešil s rodiči ústní či písemnou formou/ 

b/ důtku třídního učitele /opakované kázeňské přestupky,opakované neplnění školních povinností,první neomluvená absence / 

c/ důtku ředitele školy/viz výše uvedené přestupky,neomluvený 1 den školního vyučování,hrubé chování ke spolužákům a k dospělým 

5.Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání 

v pedagogické radě. 

6.Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

7.Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy.Udělení pochvaly a jiného ocenění 

se zaznamená na vysvědčení za pololetí,v němž bylo uděleno.  

 

Čl.9 

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 

hodnocení a klasifikace 

PROSPĚCH 
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Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1  -  výborný                           ovládá bezpečně 

2  -  chvalitebný                      ovládá 

3  -  dobrý                               v podstatě ovládá 

4  -  dostatečný                        ovládá se značnými mezerami 

5  -  nedostatečný                    neovládá 

Čl.10. 

I.  Tabulka stupňů klasifikace  podle Vzdělávacího programu Pomocné školy  

Předmět       1                         2                         3                         4                         5           

Čtení            čte samostatně    čte s pomocí       čte s pomocí      čte pouze            učivo dosud 

                     /plynule,             /a částečným                                 s trvalou             /ještě,zatím               

                     s porozuměním/  porozuměním/                              pomocí                nezvládá/ 

Psaní           píše samostatně   píše úhledně       píše s pomocí    píše pouze           učivo dosud 

                    /čitelně,                 /čitelně/                                       s trvalou               /ještě,zatím/ 

                    úhledně/                                                                     pomocí                nezvládá        

Počty            počítá přesně       počítá s              počítá s pomocí  počítá jen s         učivo dosud 

                     a pohotově          drobnými                                       trvalou                /ještě,zatím/ 

                                                 chybami                                        pomocí                nezvládá              

Věcné učení učivo chápe         učivu rozumí     učivo částečně   učivo zvládá        učivo dosud 

                      a správně            /na otázky           zvládá                jen s trvalou        nezvládá            

                      reprodukuje         správně                                         pomocí 

                                                  odpovídá 



 404 

Smyslová      učivo dobře         učivo zvládá     učivo zvládá       učivo zvládá       učivo dosud 

výchova         zvládá                                          s pomocí              pouze s trvalou  nezvládá 

                                                                                                        pomocí 

Pracovní       je tvořivý a          je tvořivý,         při práci               při práci             práce se mu 

a výtvarná    zručný                  pracuje s          vyžaduje              potřebuje            zatím 

výchova                                     malou               vedení                 pomoc                 nedaří 

                                                   pomocí                                         a vedení 

Tělesná         je obratný             je méně             snaží se               je méně               při cvičení 

výchova        a snaživý              obratný,ale                                    obratný,cvičí      potřebuje 

                                                   snaží se                                          s pomocí            velkou  

                                                                                                                                     pomoc 

Hudební        má dobrý             rád zpívá,          rád zpívá a          rád/se zájmem/   dosud nemá   

výchova        hudební sluch       má dobrý           poslouchá           poslouchá           vztah 

                      i rytmus,               rytmus               hudbu                 hudbu                  k hudbě 

                      pěkně zpívá 

Nepovinný    učivo dobře          učivo zvládá     učivo zvládá       učivo zvládá       učivo dosud 

předmět        zvládá                                            s pomocí             pouze s trvalou   nezvládá 

                                                                                                         pomocí 

Řečová           neklasifikuje se 

výchova     
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II.Tabulka stupňů klasifikace podle Rehabilitačního vzdělávacího programu a Vzdělávacího programu Přípravného stupně PŠ 

Hodnocení ve všech předmětech: 

1.stupeň            má vytvořeny dovednosti a návyky,dokáže bát samostatný,učivo zvládá 

2.stupeň            má vytvořeny dovednosti a návyky,učivo zvládá s drobnými/malými, 

                          ojedinělými/ nedostatky a částečnou/ojedinělou,malou/ pomocí 

3.stupeň            upevňuje si dovednosti a návyky,učivo zvládá s pomocí 

4.stupeň            vytváří si dovednosti a návyky,potřebuje trvalou pomoc 

5.stupeň             objevují/naznačují,vytváří / se dovednosti a návyky,potřebuje velkou pomoc 

 

Čl.11 

Získávání podkladů pro klasifikaci 

1.Podklady pro klasifikaci a hodnocení získává učitel zejména: 

a/soustavným sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování 

b/různými způsoby prověřování vědomostí,dovedností a návyků/praktické,pohybové,ústní,písemné/ 

c/analýzou výsledků aktivit žáků,zvláště se zaměřením na manuální zručnost,celkovou sociální vyspělost a samostatnost 

d/konzultacemi s ostatními učiteli,vychovateli,případně pracovníky speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny . 

 

 

Čl.12 

Postup při klasifikaci a hodnocení 

1.Vyučující vede soustavně evidenci o klasifikaci žáka. 
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2.Při klasifikaci a hodnocení přihlíží učitel k úsilí vynaloženému žákem,jeho postojům k učení,snaze žáka a k jeho postižení.V odůvodněných 

případech lže žáka neklasifikovat.O neklasifikování rozhodne ředitel školy na základě návrhu třídního učitele a odborného posudku speciálně 

pedagogického centra,pedagogicko-psychologické poradny nebo odborného lékaře. 

3.Učitel informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování.V případě zhoršení prospěchu nebo chování žáka 

informuje učitel zákonné zástupce neprodleně. 

4.Ředitel školy dbá na jednotnost hodnotících měřítek všech učitelů. 

5.Při klasifikaci žáka,který nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam 

klasifikován,se po návratu do kmenové školy respektuje návrh klasifikace školy při zdravotnickém zařízení. 

6.Přestupuje-li žák na jinou školu,poskytne škola,kterou žák opouští,této škole písemnou zprávu o jeho chování,docházce a klasifikaci 

v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

 

Čl.13 

Komisionální přezkoušení 

1.Zákon č.561/2004 Sb.,školský zákon,§ 52,odst.4 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního pololetí nebo druhého pololetí,může do 3 pracovních dnů ode 

dne,kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení,požádat ředitele školy o komisionální 

přezkoušení žáka,je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,krajský úřad.Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od 

doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

2.Zákon č.561/2004 Sb.,školský zákon,§ 53,odst.2 

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.Žák může v jednom dni skládat 

pouze jednu opravnou zkoušku.Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3.Zákon č.561/2004 Sb.,školský zákon,odst.4 

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst.4 na jiné 

základní škole.Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 
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4.Vyhláška č.48/2005/Sb.,o základním vzdělávání.§ 22 

Komisionální přezkoušení 

(1) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy,v případě,že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy,jmenuje komisi 

krajský úřad. 

(2) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a/předseda,který je ředitel školy,popřípadě jim pověřený učitel,nebo v případě,že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy,krajským úřadem 

jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy 

b/zkoušející učitel,jímž je vyučující daného předmětu ve třídě,v níž je žák zařazen,popřípadě jiný vyučující daného předmětu 

c/přísedící,kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání  

(3) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním.Výsledek 

přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst.3.Ředitel školy sdělí výsledek 

přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

(4) O přezkoušení se pořizuje protokol,který se stává součástí dokumentace školy. 

(5) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu.Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném 

termínu přezkoušet,stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

(6) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 

(7) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku /§ 53 školského zákona/. 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

Každý žák má právo na sebehodnocení. Posiluje sebevědomí a sebeúctu žáků. 

Sebehodnocení je zařazováno do vzdělávacího procesu průběžně všemi pedagogickými pracovníky.Je prováděno způsobem přiměřeným 

mentálním schopnostem žáka. 
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Žák hodnotí, podle svých schopností, slovně konkrétní výsledek své práce.Hodnotí své zlepšení nebo zhoršení oproti minulému období. 

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit,co se mu daří,co mu ještě nejde,jak bude pokračovat dál. 

Chyba je posuzována jako přirozená součást procesu učení.Žáci si některé práce sami nebo vzájemně opravují. 

Hodnocení výkonu žáka nelze provést jen klasifikací,musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. 

Chyba je důležitý prostředek učení. 

Pedagogové vedou žáka,aby komentoval svoje výkon. 

Sebehodnocení nenahrazuje klasické hodnocení,ale doplňuje ho. 

Na konci pololetí žák dle svých individuálních schopností provede sebehodnocení ústní nebo písemnou formou  svou 

aktivitu,samostatnost,zodpovědnost,vztahů ve třídě/.  

 

 

6. 2. AUTOEVALUACE 

1. Cíle 

- cíle stanovené v koncepčním záměru rozvoje školy 

- cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu 

2. Zaměření na 

-     reálnost a stupeň důležitosti stanovených cílů 

-     způsob plnění stanovených cílů školy 

-     oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků 

-     oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit 

-     případné návrhy příslušných opatření ke zlepšení úrovně vzdělávání 

-     vyhodnocení účinnosti opatření z předchozího vlastního hodnocení školy 

 

3.  Oblasti hodnocení 

-     podmínky ke vzdělávání 

-     průběh vzdělávání 



 409 

-     podpora školy žákům a studentům 

-     spolupráce s rodiči 

-     vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 

-     výsledky vzdělávání žáků a studentů 

-     řízení školy 

-     kvalita personální práce 

-     kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

-     úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a  

      ekonomickým zdrojům 

 

4.  Pravidla a termíny 

 

- Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků. 

- Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, 

v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit. 

- Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího roku. 
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METODIKA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY 

 

Oblasti autoevaluace školy 

1. 

Program školy, 

koncepce, cíle 

2. 

Podmínky ke 

vzdělávání 

3. 

Průběh 

vzdělávání 

žáků 

4. 

Výsledky 

vzdělávání žáků 

5. 

Podpora školy 

žákům, klima, 

vztahy 

6. 

Řízení školy 

7. 

Úroveň 

výsledků práce 

školy 

 

 

1. PROGRAM ŠKOLY, KONCEPCE, CÍLE 

Cíl: Sledované jevy: Kritéria: Nástroje: Časové 

rozvržení 

 kvalitní ŠVP, který je 

v souladu s RVP ZV 

LMP, vyhovuje práci 

učitelů, vyhovuje 

žákům 

 dokument - ŠVP a 

další programová 

nabídka např. 

variabilita programu – 

dotace předmětů, 

volitelné 

předměty,projekty, 

 soulad ŠVP s RVP 

 plnění školního vzdělávacího 

programu  

 soulad mezi vzdělávacím 

programem a  potřebami a 

podmínkami školy 

 variabilita ŠVP  

 kontrola souladu ŠVP 

s RVP a skutečné 

plnění ŠVP – 

hospitace, kontroly, 

tematické plány 

 vlastní hodnocení 

učitelů 

 průběžně 

 

 

 průběžně 

 

 červen 
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průřezová témata 

 

 práce pedagogů s ŠVP  

 plnění cílů 

koncepčních záměrů 

rozvoje školy 

 dlouhodobý plán – 

koncepce, strategie 

 úroveň naplňování cílů, reálnost, 

důležitost 

 rozbory na poradách 

 

 průběžně 

 

 plnění cílů školních 

vzdělávacích 

programů 

 zaměření školy, cíle 

 

 

 úroveň naplňování cílů, reálnost, 

důležitost 

 rozbory na poradách 

 

 průběžně 

 

 

 

 

2. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Cíl: Sledované jevy: Kritéria: Nástroje: Časové 

rozvržení 

 zkvalitňování 

podmínek školy 

 materiální, technické, 

hygienické, 

psychosociální a 

organizační podmínky 

vzdělávání – prostory, 

pomůcky, učebnice, 

 vybavenost školy pro možnost 

účinně a moderně vyučovat  - tzn. 

didaktická úroveň vybavení 

pomůckami, technikou, studijním 

materiálem… 

 funkčnost a estetická úroveň 

 kontrola 

 rozhovor s učiteli, 

rodiči 

 inventarizace 

 monitorování 

podmínek v procesu 

 průběžně 

 

 dle pokynů 

 průběžně 
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technické prostředky budov, učeben, společenských 

prostor…  

 tvorba a kvalita podmínek pro 

vzdělávání, pracovní i relaxační 

činnosti učitelů a žáků 

 kvalita podmínek pro jednání 

s rodiči a dalšími osobami ve škole 

 

 

zabezpečování nadstandardních zdrojů 

(mj. účast v projektech, grantech) 

vzdělávání, ŘŠ 

 

 pozorování 

 

 kontroly  

 

 diskuse, dle potřeby 

dotazníky nebo 

SWOT analýza 

(zaměstnanci, žáci) 

monitorování podmínek 

v procesu vzdělávání ŘŠ 

 průběžně 

všichni 

 průběžně 

 

 dle potřeby 

 

 

 průběžně a 

dle potřeby 

 

 

 průběžně 

 Odborný růst 

pedagogických 

pracovníků, 

kvalifikovanost a 

odbornost 

pedag.pracovníků 

 kvalifikovanost 

ped.prac. 

 

 zvyšování kvality 

pedagogické práce 

 

 doplňování kvalifikace 

 

 DVPP 

 vliv personálních podmínek na 

kvalitu vzdělávání ,profesionalita 

pedagogů 

 sebehodnocení  učitelů  

 

 

 zvyšování kvalifikace, odborný 

růst 

 vztah systému dalšího vzdělávání 

 pozorování, hospitace 

 

 kontrolní a hospitační 

činnost ředitelky 

 

 doklady o studiu, 

kvalitní plány DVPP 

 kvalitní akce DVPP 

 zpětná vazba z DVPP 

 průběžně 

 

 dle plánu 

kontrolní 

činnosti 

 září, leden 

 průběžně 

 

 průběžně 
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pedagogických pracovníků k 

dalšímu rozvoji školy a  

k realizovanému vzdělávacímu 

programu 

 systém dalšího vzdělávání a 

samostudia ve vazbě na potřeby 

školy 

 přínos DVPP pro školu 

 

včetně konkrét. 

využívání seminářů 

v praxi – záznamy , 

průběžná kontrola - 

hospitace 

 

 

3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Cíl: Sledované jevy: Kritéria: Nástroje: Časové 

rozvržení 

 kvalitní vzdělávací 

proces s dostatečným 

naplňování cílových 

hodnot vzdělávání 

s ohledem na 

možnosti a potřeby 

 průběh vzdělávání se 

zřetelem k vytváření 

klíčových kompetencí 

u žáků 

 

 

 podpora vytváření klíčových 

kompetencí ve vzdělávání 

 

 úroveň vytváření klíčových 

kompetencí u žáků 

 

 diskuse o naplňování 

klíčových 

kompetencí u žáků 

 hodnocení učitelů 

 analýza vytváření 

klíčových 

 průběžně 

 

 

 u žáků na 

konci 5.a 

9.roč. 
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žáků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kvalita vzdělávání – tzn. příprava, 

zajištění, organizace, metody, 

formy, hodnocení, motivace, 

komunikace, klima 

 rozmanitost vyučovacích postupů 

(styly učení) podporujících 

vytváření žádoucích vzdělávacích 

způsobilostí žáků 

 návaznost učiva 

 účelnost použití metod výuky 

vzhledem k cíli a tématu 

vyučování 

 využívání sociálních forem 

vzdělávání 

 efektivita využívání učebnic, 

pomůcek a didaktické techniky 

kompetencí – 

průběžné hodnocení 

žáků dle úrovně 

naplňování KK –IVP, 

výstupní hodnocení 

 

 kontrolní činnost, 

hospitace 

 

 pozorování, hospitace 

 sebehodnocení 

učitelů  

 kontroly, hospitace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dle plánu 

kontrolní 

činnosti 

 průběžně 

 dle potřeby, 

průběžně 
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 individualizace a 

diferenciace ve 

vyučování 

 uspokojování potřeb a 

využívání možností 

žáků – IVP 

 

 alternativní metody 

práce a jejich rozvoj 

 speciálně pedagogické 

činnosti, terapie a 

jejich  rozvoj 

 využití motivačních metod 

(vstupní, průběžná m.) 

 dodržování stanovených pravidel 

hodnocení žáků 

 vedení žáků k sebekontrole a 

sebehodnocení 

 průběžné vyhodnocování výsledků 

učení 

 prostor pro vyjadřování vlastního 

názoru 

 dodržování pravidel komunikace 

 psychosociální podmínky výuky 

 

 individuální přístup k výuce 

 kvalita IVP- specifikace potřeb a 

možností žáků, spolupráce s rodiči, 

SPC 

 vyhodnocování a využívání IVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hospitace 

 vyhodnocování a 

využívání IVP učiteli 

– kontrola řed. 

 

 pozorování 

 hodnocení, zprávy 

monitoring při 

hospitacích, kontrolách, 

diskuse s učiteli 

 

 

 

 

 

 

 průběžně 

 září, leden, 

červen 

 průběžně 

 

 

 

 průběžně 

 průběžně 
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 množství a kvalita užitých 

alternativ a terapií, vliv na 

vzdělávání 

 

 

4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Cíl: Sledované jevy: Kritéria: Nástroje: Časové 

rozvržení 

 dosahovat 

optimálních 

výchovných a 

vzdělávacích 

výsledků 

odpovídajících 

individuálním 

možnostem žáků a 

cílům základního 

vzdělávání 

 dosahování cílových 

kompetencí vzdělávání 

podle ŠVP – profil 

absolventa 

 zvládání očekávaných 

výstupů v ŠVP a v IVP 

 

 

 

 další vzdělávání 

absolventů školy, 

uplatnění 

 profil absolventa školy 

(dovednosti, vědomosti, 

schopnosti, postoje a hodnoty) 

 

 

 očekávané výstupy v ŠVP a v IVP 

 

 

 

 

 přijetí absolventa na SŠ,učiliště, 

praktickou školu 

 analýza naplňování 

vzdělávacích cílů – 

profil absolventa 

 

 pozorování 

 portfolia žáků 

 analýza a kontrola 

školní dokumentace 

učiteli 

 

 přijímací řízení 

 výstupní hodnocení 

 na konci 5. 

a 9.roč. 

 

 

 průběžně 

 

 

 

 

 dle ukonč. 

povinné 

školní 
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účast  žáků v soutěžích, 

olympiádách 

 úspěšnost žáků v soutěžích, 

olympiádách - umístění 

 

 výsledkové listiny 

docházky 

 průběžně 

 

5. PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY 

 

Cíl: Sledované jevy: Kritéria: Nástroje: Časové 

rozvržení 

 Kvalitní poradenský 

systém 

 kvalita výchovného 

poradenství 

 kvalita ostatních 

složek poradenského 

systému 

 

 kvalita činností výchovných 

poradců ve vztahu k potřebám 

školy, žáků a rodičů 

 kvalita činností ostatních složek 

poradenského systému –  

 sebehodnocení , 

zpráva o činnosti 

 pozorování kontrola 

 spokojenost rodičů 

(rozhovory, event. dle 

potřeby dotazníky) 

 průběžně, 

zpráva 

v červnu 

 průběžně 

 Informovanost a její 

zkvalitňování 

 přístup k informacím a 

jejich přenos 

 

 přístup pracovníků školy, žáků  a 

rodičů k potřebným informacím 

 poskytování potřebných informací 

zákonným zástupcům žáků 

 

 

 

 

 porady - diskuse 

 metodická sdružení -

diskuse 

 kontroly žákovských 

knížek 

 třídní schůzky, 

konzultace – zápisy 

 spokojenost rodičů-  

 dle plánu 

 dle plánu 

 průběžně 

 

 

 průběžně, 

min. 1x za 

čtvrtletí 



 418 

 

kvalita a aktuálnost prezentace na 

webu školy a ve školním tisku 

rozhovory 

  

 dle potřeby 

 

 

 Rozvoj a 

zkvalitňování 

spolupráce s rodiči 

 kvalita a využívání  

rodičovské iniciativy 

 spolupráce se školskou 

radou 

 kvalita spolupráce rodičů se školou 

a využívání jejich námětů a 

připomínek 

 

 monitoring práce 

rodičů 

 diskuse s rodiči  

 průběžně 

 dle potřeby 

 Dobré klima školy, 

prostředí tolerance, 

partnerství a důvěry 

 

 

 

 

 

 

 vzájemné vztahy mezi 

školou, žáky, rodiči a 

dalších osob a jejich 

dopad na vzdělávání 

 klima, kultura školy 

 existence pocitu sounáležitosti a 

hrdosti na školu 

 existence zřetelně přívětivého 

prostředí 

 existence důvěry žáků a rodičů 

k učitelům a vedení školy 

 úroveň morálky žáků a učitelů, 

vztahů žák/učitel, kultury 

vzájemných kontaktů  

existence pravidel chování žáků ve 

třídě a jejich respektování 

 pozorování 

 rozhovory 

 dotazníky 

 

 

 

 monitoring, kontroly 

 průběžně 

 

 dle potřeby 

 

 

 

 průběžně 

 Široká nabídka 

zájmových aktivit 

 zájmové aktivity  množství nabízených aktivit 

 zájem žáků o aktivity 

 monitoring 

 třídní knihy 

zájm.kroužků 

 průběžně 
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 Akce školy  kulturní akce 

 sportovní akce 

 

 množství a kvalita akcí 

 počet účastníků akcí – zájem 

 organizace vystoupení, koncertů, 

výstav ve škole 

 

 monitoring 

 hodnocení akcí 

organizátory 

 fotodokumentace 

 prezentace 

 průběžně 

 Spolupráce 

s ostatními subjekty – 

význam pro žáky 

 Spolupráce 

s odbornými pracovišti 

 Spolupráce s ostatními 

školami 

 Spolupráce se 

sponzory  

 Integrační aktivity se 

ZŠ a MtŠ 

 úroveň spolupráce školy 

s odbornými pracovišti – např. 

PPP, SPC… 

 přínos pro učitele, pro žáky 

 množství a kvalita aktivit 

 kvalita vzájemné spolupráce, 

vzájemné obohacování 

 pozorování 

 rozhovory s učiteli 

 zápisy poradenských 

pracovišť 

 fotodokumentace 

 

 průběžně 

 

6. ŘÍZENÍ ŠKOLY  

 

Cíl: Sledované jevy: Kritéria: Nástroje: Časové 

rozvržení 

 Kvalitní, systémové a 

kompetentní řízení 

školy 

 cíle a strategie školy 

 

 

 schopnost ředitele stanovit cíle 

školy 

 vyhodnotitelnost cílů stanovených 

 diskuse, dotazník 

 sebehodnocení 

vedení školy 

 leden 

 červen 
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 způsob rozhodování 

ředitele školy 

 

 

 

 

 motivování 

zaměstnanců 

 

 

 

 efektivita organizace 

školy 

 

 

 

 

 

v koncepčním záměru rozvoje 

školy 

 koncepčnost řídících činností ve 

škole -  jejich zřetelná strategie 

 

 systém prosazování progresivních 

trendů vzdělávání 

 efektivita přijatých opatření 

 realizovatelnost koncepčních 

záměrů – zejména ve vztahu 

k finančnímu rozpočtu 

 aktivita zaměstnanců 

 

 

 styl řízení a profesní kompetence 

ředitele 

 míra spoluúčasti pracovníků školy 

na činnostech spojených s řízením 

školy   

 účinnost organizační struktury ve 

vztahu k řízení školy 

 

 

 

 úspěch v realizaci 

nových trendů –

diskuse, ped.rada 

 pedagogická rada, 

diskuse,  

 sebehodnocení 

ředitele 

 pozorování 

 

 

 pozorování 

 

 

 

rozdělené kompetence 

(dokumentace) 

 

 doklady o 

 

 

 

 průběžně 

 

 

 

 průběžně 

 

 

 

 

 

 

 průběžně, 

červen 

 leden 

 

 průběžně 
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 metodická podpora 

kvality výuky – 

personální rozvoj 

 

 systém vedení 

pedagogických 

pracovníků  - 

především efektivita 

výsledků hospitací 

 

 

 

 

 kontrolní systém 

 

 

 

 

 kvalita dokumentace 

 koncepční zajištění personálního 

rozvoje 

 zajištění pomoci začínajícím a 

nekvalifikovaným vyučujícím 

 

 

 

 kvalita kontroly a hodnocení 

průběhu vzdělávání (učitelé, 

ředitelka) 

 

 

 

 

 

 kvalita a četnost  kontroly provozu 

 

 

 

 

výběr.řízeních, 

kvalifikovanost ped. 

 hospitace uvádějících 

učitelů u začínajících 

a nekvalifikovaných 

učitelů a opačně 

 

 hospitace ředitelky 

s výstupy a rozbory 

 záznamy o kontrolách 

a hospitacích 

 individuální rozbory 

vlastní pedagogické 

práce uč. s řed.,  

 

 pravidelné kontroly 

zástupkyně + 

namátkově řed. 

(záznamy) 

 

 

 průběžně 

 

 

 

 

 

 dle plánu 

hospitací 

 

 následně po 

kontrole a 

hospitaci 

 

 

 dle potřeby 

 

 

 

 

 průběžně 
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školy  

 

 

 funkčnost vnitřní dokumentace 

 s dokumentací všichni seznámeni 

 kvalita a efektivita  školního řádu 

 

 kontroly 

dokumentace – řed., 

zástupkyně 

 připomínkování 

školního řádu (uč., 

rodiče, žáci) 

 

 dle potřeby 

 

 

7. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY 

 

Cíl: Sledované jevy: Kritéria: Nástroje: Časové 

rozvržení 

 Zvyšování kvality 

práce školy a její 

prezentace na 

veřejnosti 

 kvalita výsledků 

vzdělávání 

 

 

 

 

 

 prezentace školy 

 zřetelnost zkvalitňování výsledků 

vzdělávání 

 spokojenost rodičů, žáků 

 propojení zpětné vazby s dalším 

rozvojem školy 

 

 prezentace školy na veřejnosti a 

odezva 

 pozorování 

  kontrola 

 práce s výsledky 

 

 

 kontroly aktualit na 

webu 

 záznamy z tisku  

 průběžně 

 

 1x za 2 roky 

 

 

 

 průběžně 
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 dokument – výroční 

zpráva 

 

 

 kvalita výroční zprávy  

 

 dokumentace školy 

 

  

 

 září – 

ped.rada 

 


