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1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP

NÁZEV ŠVP:Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

MOTIVAČNÍ NÁZEV:Vzděláváním k porozumění 

1.2 Údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY:Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace

ADRESA ŠKOLY:679 53 Benešov 155

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:Mgr. Michal Balaščák

KONTAKT:e-mail: reditel@zsbenesov.cz, web: www.zsbenesov.cz

IČ:62077520

RED-IZO:600106152

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:Mgr. Lenka Grénarová, Mgr. Leona Koledová (koordinátor pro I. 

stupeň)

1.3 Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE:Obec Benešov

ADRESA ZŘIZOVATELE:Benešov 122, 679 53 Benešov

KONTAKTY:

tel: 516 467 324

e-mail: info@benesov-u-boskovic.cz

1.4 Platnost dokumentu

PLATNOST OD:1. 9. 2016

ČÍSLO JEDNACÍ:23/2016

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:31. 8. 2016

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:31. 8. 2016
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................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy

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

Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace je škola plně 

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

až středně velké školy.

2.2 Umístění školy

Škola je umístěna na okraji obce.

2.3 Charakteristika žáků

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

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích 

státních příslušníků. Škola se nezabývá integrací žáků s tělesným či jiným handicapem.

2.4 Podmínky školy

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení 

školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Bezbarierový přístup není 

zajištěn.

Vyučování probíhá v českém jazyce.

2.5 Charakteristika pedagogického sboru

Na škole působí okolo 12 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

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

pedagogové. 

2.6 Dlouhodobé projekty

Projekty školy zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech 

pedagogů a žáků. Dotvářejí obsah vzdělávacího procesu celé školy. Během školního roku 

realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Obsah projektů vychází z výchovně 
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vzdělávacích potřeb naší školy nebo aktuálních možnostech (např. Den Země, Zdravé zuby, 

Dopravní výchova, Andrsenova noc).
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy

Zaměření školy:

všeobecné 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení • zařazujeme do výuky problémové vyučování, 

experiment, prvky daltonské výuky
• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující 

aplikaci teoretických poznatků
• zadáváme žákům motivační domácí úkoly - 

umožňujeme jim vybrat si z nabídky domácích 
úkolů

• umožňujeme žákům ve vhodných případech 
realizovat vlastní nápady a náměty

• umožňujeme žákům pozorovat a 
experimentovat, porovnávat výsledky a 
vyvozovat závěry

Kompetence k řešení problémů • umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, 
pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, 
provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit 
jeho uplatnění v praxi

• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy 
a situace, při nichž je nutné řešit praktické 
problémy

• při řešení problémů pomocí algoritmu 
zařazujeme do výuky modelové příklady

• nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují 
propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i 
využití praktických dovedností z různých oblastí 
lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení

• ve škole i při mimoškolních akcích průběžně 
monitorujeme, jak žáci řešení problémů 
prakticky zvládají

Kompetence komunikativní • umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory 
• využíváme metody obsahující prvky prezentace 

výsledků
• žáci mají možnost samostatné ústní i písemné 
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Výchovné a vzdělávací strategie
prezentace (samostatná práce, projekty, 
referáty, řízené diskuse)

• umožňujeme žákům podílet se na přípravě 
článků pro webové stránky školy

• vyžadujeme od žáků využívání informačních 
technologií pro získávání informací i tvorbu 
výstupů 

• uplatňujeme ve výuce brainstorming, hraní rolí
• jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme 

nejrůznějším způsobem zpracované závěrečné 
práce (power point, písemně, graficky, pomocí 
obrazového vyjádření apod. dle věku žáků a 
druhu tématu) - následně požadujeme 
prezentace, obhajoby a naslouchání druhých;

• zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s 
různými věkovými skupinami žáků i s dospělou 
populací (spolupráce a společné akce starších a 
mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost)

Kompetence sociální a personální • vyžadujeme dodržování společně dohodnutých 
pravidel chování

• volíme formy práce, které pojímají různorodý 
kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se 
doplňujících kvalit, umožňující vzájemnou 
inspiraci a učení s cílem dosahování osobního 
maxima každého člena třídního kolektivu

• využíváme diskusního kruhu, řízené diskuse, 
prezentace názorů žáků 

• žákům je poskytována možnost dle vlastního 
uvážení projevit své pocity a nálady

• do výuky zařazujeme projekty
• výuku orientujeme na konkrétní příklady z 

každodenního života 
• ve výuce jsou využívány hry

Kompetence občanské • vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti za 
plné dodržování pravidel třídy i školního řádu

• zadáváme žákům konkrétní příklady z 
každodenního běžného života

• v rámci předmětů, třídnických hodin i 
mimoškolních akcí upevňujeme žádoucí pozitivní 
formy chování

• nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity 
(kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 
protipól nežádoucím sociálně patologickým 
jevům

• rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k přírodě a 
dovednosti vedoucí žáky k ochraně životního 
prostředí

• seznamujeme žáky s folklorními tradicemi, 
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Výchovné a vzdělávací strategie
památkami regionu 

Kompetence pracovní • různými formami (exkurze, film, beseda apod.) 
seznamujeme žáky s různými profesemi - cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě 
jejich budoucího povolání a o volbě vhodného 
dalšího studia

• zapojujeme žáky do přípravy školních projektů
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i 

práce spolužáků a návrhy na zlepšení
• získané poznatky žáků jsou využívány při 

konkrétních činnostech propojených s 
praktickým životem a zdůrazňujících vztah k 
volbě povolání - hraní rolí, diskuse, skupinová 
práce, pokusy a experimenty

  

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami

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

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu a také za něj 

zodpovídá. PLPP je vytvářen za pomoci výchovného poradce, terý stanoví termín přípravy PLPP a 

organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.. PLPP má 

písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s 

cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a 

dovedností. Naplňování cílů PLPP vyhodnocuje třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu 

nejpozději do 3 měsíců od zahájení PO. 

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

Individuální vzdělávací plán sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, 

výchovným poradcem a školským poradenským zařízením na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce. IVP má písemnou podobu. Při sestavování 

IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou 

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

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

IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení 

IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být 

doplňován a upravován v průběhu školního roku.

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 
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nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 

poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní 

matriky.

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

třetího stupně podpory na základě doporučení ŠPZ, bude pro tvorbu IVP využívána minimální 

doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v 

RVP ZV.

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných

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

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu a také za něj 

zodpovídá. PLPP je vytvářen za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před 

jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. 

metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Naplňování cílů PLPP 

vyhodnocuje třídní učitel nebo učitel konkrétního předmětu nejpozději do 3 měsíců od zahájení 

PO.

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

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s 

učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným 

poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou 

podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při 

sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na 

sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a 

žádosti zákonných zástupců žáka. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP 

a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován 

i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního 

roku.

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

nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 

poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní 

matriky.
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Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Škola spolupracuje zejména se školskými poradenskými pracovišti a speciálními pedagogickými 

centry v regionu.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Zodpovědné osoby v systému péče o žáky nadané a mimořádně nadané jsou výchovný poradce, 

třídní učitel nebo učitel vyučovacího předmětu, ve kterém žák projevuje nadání, mimořádné 

nadání.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:

obohacování vzdělávacího obsahu

zadávání specifických úkolů, projektů

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 

3.5 Začlenění průřezových témat

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

Čj , M Čj  Vko Př 

Sebepoznání a 
sebepojetí

Prv Hv , Prv   Pč , Vko Pč 

Seberegulace a 
sebeorganizace

Prv  Vl Vko  

Psychohygiena Hv , Prv Hv Hv   Vkz 

Kreativita Hv , Vv Hv M Čj M Pč , It Vv Vv 

Poznávání lidí Prv    Vko Čj 

Mezilidské vztahy   Vl Vko  

Komunikace Čj Čj Aj Aj Vko Př , Aj Aj , Nj 

Kooperace a 
kompetice

Čj , Tv Čj , Tv Čj , Tv Čj , Tv Čj , Tv Čj , Tv Čj , Tv Př , Čj , 
Tv 

Čj , Tv 

Řešení problémů a Prv   Vko  
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

rozhodovací 
dovednosti
Hodnoty, postoje, 
praktická etika

 Prv  Vkz  Gv 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

Prv   Vko  

Občan, občanská 
společnost a stát

Prv Vl  Z Gv 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 Prv  Vko D , Vko Z 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

  Vl D Z 

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

  Aj Aj Aj Z Čj , Nj 

Objevujeme Evropu a 
svět

 Vv   Čj 

Jsme Evropané   Vv  Vko Čj , Gv 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference   Přv Z Z D , Z , 

Gv 
Lidské vztahy Prv Čj  D Vko D 

Etnický původ  Vl Vko Př D 

Multikulturalita Aj Aj Přv Z Čj 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

 Prv Přv  Gv 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy  Vv Přv Př , Z Př Spp 

Základní podmínky 
života

Prv Prv Přv Přv Z Z , Ch , 
Spp 

Př 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Pč Pč  Přv Př , Aj , 
Vko 

Př , F , 
Ch 

Vztah člověka k 
prostředí

M  M Z Př , Z , 
Spp 

Ch , Gv 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

Čj  Čj  Ch , Gv 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

  It Čj Z Gv 

Stavba mediálních 
sdělení

 Čj Čj Čj  Čj 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

Hv  Hv  Př Čj 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

  Přv  Vkz Vkz , Z , 
Gv 

Tvorba mediálního 
sdělení

Čj Čj It Čj , It It Čj 

Práce v realizačním 
týmu

  Aj  Gv 

   

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

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

Gv Globální výchova
Hv Hudební výchova
It Informační a komunikační technologie
M Matematika
Nj Německý jazyk
Pč Pracovní činnosti
Př Přírodopis

Prv Prvouka
Přv Přírodověda
Spp Seminář z přírodovědných předmětů
Tv Tělesná výchova

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

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

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

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk a literatura 5+3 7+2 7+1 7+1 7 33+7 4 4+1 4 3+1 15+2
Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 3+1 3 3 3 12+1
Německý jazyk    2 2 2 6

Jazyk a jazyková 
komunikace

Konverzace v 
anglickém jazyce

    0+1 0+1

Matematika a její 
aplikace

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

Informační a 
komunikační 
technologie

Informační a 
komunikační 
technologie

  1 1 1 0+1  1+1

Přírodověda  2 1+1 3+1   

Vlastivěda  1+1 2 3+1   

Člověk a jeho svět

Prvouka 2 2 2+1  6+1   

Dějepis    2 2 2 1+1 7+1

Výchova k občanství    1 1 1 1 4

Člověk a 
společnost

Globální výchova     0+1 0+1

Přírodopis    2 2 1+1 1 6+1

Fyzika    1+1 2 1+1 1 5+2

Člověk a příroda

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

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

Chemie     2 2 4

Seminář z 
přírodovědných 
předmětů

    0+1 0+1

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6
Výchova ke zdraví    1 1 0+1 2+1Člověk a zdraví

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8
Člověk a svět 
práce

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

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 29 30 32 31 104+18
  

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu

Pracovní činnosti
Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro volbu povolání.
  

Přírodopis
Disponibilní časová dotace je 1 hodina k rozšíření o zásady ochrany přírody.
  

Přírodověda
Časová dotace je posílena o 1 hodinu.
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Vlastivěda
Časová dotace je posílena o 1 hodinu.
  

Výchova ke zdraví
Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro prevenci sociálně patologických jevů.
  

Český jazyk a literatura
Disponibilní časová dotace je na I. stupni 7 hodin k posílení čtenářských dovednosti a zkvalitnění komunikace i přednesu. Část disponibilní dotace může 
být využita pro předměty speciálně pedagogické péče, přičemž rozsah předmětu český jazyk a literatura se nemění. 
Disponibilní časová dotace je na II. stupni 2 hodiny k rozvoji čtenářské gramotnosti a upevnění učiva.
  

Dějepis
Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro větší prostor moderním dějinám.
  

Fyzika
Disponibilní časová dotace je 2 hodiny pro lepší porozumění a uvědomění užitečnosti poznatků jejich aplikací v praktickém životě.
  

Informační a komunikační technologie
Disponibilní časová dotace na II. stupni je 1 hodina k upevnění a rozšíření dovedností v práci s PC.
  

Matematika
Disponibilní časová dotace na I. stupni je 4 hodiny pro získání i posílení algoritmů a pamětného počítání.
Disponibilní časová dotace na II. stupni je 3 hodiny pro upevnění matematických dovedností a rozšíření učiva v 9. ročníku.
  

Prvouka
Časová dotace je posílena o 1 hodinu.
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Zeměpis
Disponibilní časová dotace je 2 hodiny pro změny v uspořádání světa.
  

Anglický jazyk
Disponibilní časová dotace na I. stupni je 2 hodiny k seznámení v 1. a 2. ročníku s anglickým jazykem hravou formou.
Disponibilní časová dotace na II. stupni je 1 hodina k posílení jazykové vybavenosti žáků.
  

Globální výchova
Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro naplnění některých průřezových témat a prohloubení výstupů vzdělávacího oboru Výchova k občanství.
  

Konverzace v anglickém jazyce
Disponibilní časová dotace na II. stupni je 1 hodina k posílení komunikační dovedností anglického jazyka.
  

Seminář z přírodovědných předmětů
Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro praktické aplikace přírodovědných oborů a jejich propojení.
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk a literatura

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

Celkem

8 9 8 8 7 4 5 4 4 57
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Český jazyk a literatura
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Na 1. stupni při výuce českého jazyka je třeba klást důraz na posilování čtenářských dovedností, přednesu a 

pamětného učení.
Jazykové vyjadřování má velký význam pro rozvoj myšlení žáků, žáci se při něm učí pravopisné jevy 
pozorovat, srovnávat, třídit a zobecňovat.
Ústní a písemné vyjadřování se při činnostní výuce rozvíjí pokud možno v souvislosti s poznáváním 
skutečností. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na 
internetu.
Vzdělávání žáků 2. stupně je zaměřeno na ozvíjení kultivovaného ústního a písemného projevu, širší 
poznávání mateřského jazyka a jeho útvarů, vyjádření reakcí v různých komunikačních situacích, 
porozumění různým druhům psaných a mluvených jazykových projevů, pravopisnou stránku jazyka, věcný i 
mluvnický význam slov, tvoření slova, skladbu; poznání záměru autora, hlavní myšlenky díla; vnímání 
literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků, využívání různých zdrojů informací pro rozlišování 
znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou zařazena průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských 
a globálních souvislostech.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Výuka českého jazyka probíhá zpravidla v kmenových třídách, v počítačové učebně a v učebně s interaktivní 
tabulí.
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Název předmětu Český jazyk a literatura
důležité pro jeho realizaci) Při výuce se využívají metody monologické a dialogické, metoda indukce, metody aktivizující, metody práce 

s textem. Některá témata se realizují formou krátkodobých projektů. Nejvyužívanější formy výuky jsou 
frontální, skupinová a individuální. Výuka je zpestřena návštěvou divadelního představení v brněnských 
divadlech a návštěvou Obecní knihovny v Benešově a Městské knihovny v Boskovicích.
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně s časovou dotací 8 
hodin v 1. a 3. a 4. ročníku, ve 2. ročníku s 9 hodinovou dotací a v 5. ročníku se 7 hodinovou dotací. 
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje na druhém stupni jako samostatný předmět. V 6., 8. 
a 9. ročníku s časovou dotací 4 hodiny týdně, v 7. ročníku s časovou dotací 5 hodin týdně. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:

•  žák pracuje se slovníky, jazykovými příručkami a texty z různých oborů
•  uvádí praktické příklady využití teorie
•  užívá správnou terminologii

  
Kompetence k řešení problémů:

• žák porovnává různé zdroje informací
• žák navrhuje řeší úkolu různými způsoby
• uvědomuje si následky různých řešení,  učí se vyhodnotit efektivitu řešení

Kompetence komunikativní:

• žák přiměřeně komunikuje se spolužáky a vyučujícími, osvojuje si role v týmové práci
• formuluje vlastní názory a umí je srozumitelně sdělit a obhájit vlastní názor
• klade otevřené otázky, učí se i naslouchání druhým osobám
• v modelových situacích efektivně, bezproblémově a bezkonfliktně komunikuje i v méně běžných 

situacích, poznává a ovlivňuje svou    jedinečnost
  

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

Kompetence sociální a personální:
• žák dodržuje pravidla slušného chování
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Název předmětu Český jazyk a literatura
• spolupracuje s ostatními spolužáky a pomáhá druhým

Kompetence občanské:
• žák respektuje názory a přesvědčení druhých
• zajímá se o bohaté kulturní dědictví České republiky

Kompetence pracovní:
• žák dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, je odpovědný za své zdraví, učí se vyhodnotit 

bezpečnostní rizika
• žák si osvojuje zásady duševní hygieny, doržuje zasadu střídání aktivit

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace je na I. stupni 7 hodin k posílení čtenářských dovednosti a zkvalitnění 
komunikace i přednesu. Část disponibilní dotace může být využita pro předměty speciálně pedagogické 
péče, přičemž rozsah předmětu český jazyk a literatura se nemění. 
Disponibilní časová dotace je na II. stupni 2 hodiny k rozvoji čtenářské gramotnosti a upevnění učiva.

  

Český jazyk a literatura 1. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnostiČtení ( písmena velká i malá, tištěná i psaná a jejich poznávání ve vztahu k jim 

odpovídajícím hláskám; plynulé spojování slabik do slov, správná výslovnost délky 
samohlásek; hláska, slabika, slovo a jejich rozlišení z hlediska potřeb čtení; 
uvědomělé čtení; hlasité čtení, rozvoj znělého hlasu; plynulé čtení přiměřených 
textů; tiché čtení jednoduchých textů)

porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoruNaslouchání (respektování mluvního projevu druhé osoby; pozorné vyslechnutí 
krátkého textu, snaha o vytvoření doplňující otázky; střídání role mluvčího a 
naslouchajícího)

vyslechne pozorně krátký souvislý text
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Český jazyk a literatura 1. ročník

pečlivě vyslovuje
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních situacích

Mluvený projev (správné dýchání a vhodné tempo řeči při krátkých mluvních 
projevech; správná výslovnost všech hlásek; krátké mluvené projevy - pozdrav, 
prosba, poděkování, oslovení, omluva, blahopřání; sdělování krátkých zpráv)

na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 
vlastní písemný projev

Písemný projev (správná příprava na psaní - správné sezení, držení psacího náčiní, 
uvolňovací cviky, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem; technika psaní, 
úhledný a čitelný písemný projev, úhlednost a celková úprava písemného projevu; 
psaní písmen, slabik a slov - správnost pořadí písmen a úplnost slova; opis a přepis 
jednoduchých slov a vět; nácvik psaní diktátu jednoduchých slov a vět; psaní velkých 
počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova věty; psaní číslic)

napíše jednoduchá sdělení

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a 
krátké samohlásky
porovnává významy slov

Zvuková stránka jazyka (sluchové rozlišení hlásek; správná výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči - tempo, intonace, 
přízvuk)

rozlišuje prózu a poezii
rozlišuje prózu a poezii
osvojuje si pozitivní vztah k literárním textům a k četbě

Poslech literárních textů ( dětská próza i poezie)

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené 
věku
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Zážitkové čtení a naslouchání (čtení literárních textů s ohledem na přímou řeč)

rozlišuje hádanku, říkanku, přísloví
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběhTvořivé činnosti s literárním textem (přednes vhodných literárních textů; volná 

reprodukce přečteného nebo slyšeného textu; dramatizace; vlastní výtvarný 
doprovod)

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností, 
orientuje se v textu slabikáře

Základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň; pohádka, 
spisovatel, básník, kniha, časopis, čtenář; divadelní představení, herec; rým, 
přirovnání)

seznamuje se s pojmy spisovatel, kniha, čtenář, ilustrace, ilustrátor, básník, báseň

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

smyslová cvičení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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Český jazyk a literatura 1. ročník

recitační soutěž
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

vysvětlování, řeč těla
  

Český jazyk a literatura 2. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Čtení (čtení jednoduchých textů se správnou intonací; čtení s porozuměním; 
počátky tichého čtení)

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitostiNaslouchání (respektování mluvního projevu druhé osoby; vyslechnutí krátkého 

textu; střídání role mluvčího a naslouchajícího) naslouchá promluvám druhých lidí a porozumí jim
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
vytvoří krátký mluvený projev
v krátkých mluvených projevech správně dýchá
volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných situacích
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Mluvený projev (správné dýchání, vhodné tempo řeči při krátkých mluvních 
projevech; správná výslovnost všech hlásek; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, 
prosba, omluva, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační 
pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování, dokončení jednoduchého příběhu; vyprávění jednoduchého 
příběhu podle obrázkové předlohy; popis předmětů a jejich vlastností, popis zvířete)

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných 
jmen
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
správně sedí, drží pero

Písemný projev (základní hygienické návyky; dokončení nácviku psaní všech psacích 
písmen; psaní písmen, slov a vět; opis, přepis písmen, slov a vět; psaní diktátu 
písmen, slov a vět; psaní číslic, adresy, pozdravu, blahopřání nebo pozvánky; psaní 
písmen velké tiskací abecedy; technika psaní, úhlednost, čitelnost, přehlednost)

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 
vlastní písemný projev
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Český jazyk a literatura 2. ročník

napíše správně jednoduché sdělení
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskyZvuková stránka jazyka ( slovo, slabika, hláska, písmeno, sluchové rozlišování, 

výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek; samohlásky, souhlásky, dvojhlásky - 
správná výslovnost, souhlásky znělé a neznělé - správná výslovnost; modulace 
souvislé řeči, tempo, intonace, přízvuk)

odlišuje krátké a dlouhé samohlásky

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky
správně doplňuje souhlásky znělé a neznělé

Slovní zásoba a tvoření slov (slovní význam slova nadřazená, podřazená, souřadná; 
slova jednoznačná, mnohoznačná, protikladná; slova příbuzná, jiný tvar slova; 
souhlásky znělé a neznělé; dělení slov; grafické znázornění hláskové a slabičné 
stavby slova; slabikotvorné r, l)

porovnává významy slov

seznámí se se slovními druhy, pozná typické podstatné jméno, sloveso, předložku, 
spojku

Tvarosloví - slovní druhy, tvary slov ( seznámení s jednotlivými slovními druhy, 
určování podstatných jmen, sloves, předložek a spojek)

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího
seznámí se s větou jednoduchou a souvětím

Skladba - věta jednoduchá a souvětí (pořádek slov ve větě; druhy vět podle postoje 
mluvčího; věta jednoduchá; souvětí se spojkami a, i, že, když, protože, aby)

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami
odůvodňuje a píše správně ú/ů
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo 
morfologický šev

Pravopis ( tvrdé a měkké slabiky, psaní i/í, y/ý; psaní ú/ů; psaní dě, tě, ně; psaní bě, 
pě, vě, mě mimo morfologický šev; psaní souhlásek uprostřed a na konci slova, 
spodoba znělosti; velká písmena na začátku věty; psaní velkých písmen v typických 
případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování)

odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Poslech literárních textů ( poslech audionahrávek; poslech literárních textů v dětské 
próze a poezii)

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

Zážitkové čtení a naslouchání (čtení literárních textů s ohledem na přímou řeč; čtení 
a přednášení ve vhodném tempu a se správným frázováním přiměřeně náročného 
textu; volná reprodukce slyšeného)

čte literární texty přiměřené věku

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
pracuje tvořivě s literárním textem, vytváří vlastní výtvarný doprovod

Tvořivé činnosti s literárním textem (přednes vhodných literárních textů; volná 
reprodukce přečteného a slyšeného; dramatizace; vlastní výtvarný doprovod)

přednáší zpaměti básničky
Základní literární pojmy, literární druhy a žánry (přednes vhodných literárních textů; rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od ostatních vyprávění
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Český jazyk a literatura 2. ročník

pohádka, hádanka, říkanka; poezie, básník, báseň, verš, rým, přednes; vyprávění, 
vypravěč, příběh; divadlo, herec, divák, loutka; výtvarný doprovod, ilustrace, 
ilustrátor)

seznámí se se základními literárními pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

situační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

recitační soutěž
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

hry na rozvoj zrakové a sluchové percepce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

dramatizace, práce s textem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

pozvánka
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

práce s textem
  

Český jazyk a literatura 3. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Čtení (plynulé čtení souvětí a vět; členění textu a větný přízvuk; tiché a hlasité čtení; 
předčítání; podpora zájmu o individuální četbu; čtení jako zdroj informací; orientace 
v abecedních rejstřících encyklopedií) vyhledá informaci v textu
Naslouchání (praktické naslouchání;respektování mluvního projevu druhé osoby; rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
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Český jazyk a literatura 3. ročník

věcné naslouchání; pozorné vyslechnutí krátkého textu, reakce otázkami; střídání 
role mluvčího a naslouchajícího)

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, podle pravidel českého jazyka

vyslovuje logodedicky správně hlásky
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
používá vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v komunikaci ve škole i mimo 
školu
vypráví vlastní zážitek
sestaví ilustrace podle dějové posloupnosti
užívá vhodné jazykové i zvukové prostředky při tvoření druhů vět podle postoje 
mluvčího
vhodně diskutuje a naslouchá ostatním spolužákům
opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
umí klást otázky
vypráví jednoduchý příběh podle obrázků

Mluvený projev (správné dýchání a výslovnost všech hlásek; vhodné tempo řeči při 
krátkých mluvních projevech; zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a 
posluchače; zdvořilé vystupování; vytváření dovednosti klást otázky; pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, vzkaz; požádání o informaci, podání stručné informace; 
dokončení jednoduchého příběhu; vypravování jednoduchého příběhu podle 
obrázkové osnovy; popis jednoduchých předmětů; krátké mluvené projevy na 
základě vlastních zkušeností)

vnímá rozdíl v tvoření druhu vět v dialogu
dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic
napíše správně svoji adresu, blahopřání, pozvánku, vzkaz
má správný úchop psacích prostředků
správně spojuje písmena i slabiky
kontroluje a opravuje vlastní písemný projev
popíše jednoduché předměty a činnosti

Písemný projev (správné sezení, držení psacího náčiní; upevňování správných tvarů 
písmen a číslic; opis a přepis slov a vět; psaní diktátu slov a vět; kontrola vlastního 
projevu; adresa, krátké blahopřání, pozdrav z prázdnin, pozvánka, oznámení, 
poštovní poukázka; krátký dopis; popis jednoduchých předmětů a činností; celková 
úprava písemného projevu)

sestaví krátky dopis
užívá správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
užívá správně přízvuk ve slově

Zvuková stránka řeči (správné kladení slovního přízvuku; tempo řeči; sluchové 
rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 
skupin,skloňování podstatných a přídavných jmen a časování sloves)

seznámí se s užíváním tempa v mluveném projevu
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost
rozumí významu slov, najde slova významově podobná

Slovní zásoba a tvoření slov (slova významem podobná; slova příbuzná; slova 
protikladná; abeceda; stavba slova - kořen, předponová a příponová část;slovní 
druhy) najde slova protikladná, souřadná, nadřazená, podřazená, vyhledá slova příbuzná
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Český jazyk a literatura 3. ročník

pozná kořen slova, předponu a příponu
vyjmenuje řadu slovních druhů, rozdělí je na ohebné a neohebné
přiřadí typické zástupce jednotlivých slovních druhů
určí u podstatných jmen rod, číslo, pád

Tvarosloví (seznámení s druhy slov, slovní druhy ohebné a neohebné; rozlišování 
typických zástupců jednotlivých slovních druhů; podstatná jména - rozlišování čísla 
jednotného a množného, rodu mužského, ženského a středního, skloňování; slovesa 
- pojmenování děje, určování osoby a čísla, časování v čase přítomném, minulém i 
budoucím) určí u sloves osobu, číslo, čas

určí počet vět v jednoduchém souvětí
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 
výrazy
pozná spojky a, i, ale, nebo, protože, když
užívá vhodné jazykové i zvukové prostředky při tvoření druhů vět podle postoje 
mluvčího

Skladba (určování počtu vět v souvětí; spojování vět do souvětí, doplňování souvětí; 
spojovací výrazy a jejich funkce; věta jednoduchá - její stavba, druhy vět dle postoje 
mluvčího)

odliší větu jednoduchou od souvětí
pamětně zvládne řady vyjmenovaných slov
umí pravopis po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech

Pravopis (psaní i/y, í/ý po obojetných souhláskách ve známých vyjmenovaných 
slovech; vyhledávání a pravopis slov příbuzných; párové souhlásky uvnitř slov; psaní 
vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování) píše v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování velké 

písmeno
Literární výchova - poslech literárních textů (poslech literárních textů - dětské prózy 
i poezie; poslech audionahrávek)

vyjadřuje své dojmy z poslechu literárního textu

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené 
věku
vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Zážitkové čtení a naslouchání (čtení literárních textů s ohledem na přímou řeč; čtení 
a přednášení ve vhodném tempu, správné frázování; četba uměleckých, populárních 
a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků; 
volná reprodukce) čte literární texty s ohledem na přímou řeč

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
využívá poznatků z četby v dalších školních předmětech
volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text
dokáže vytvořit vlastní výtvarný doprovod k textu

Tvořivé činnosti s literárním textem (volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 
textu; vlastní výtvarný doprovod; vytváření vlastních literárních textů; zápisky; 
dramatizace)

podílí se aktivně na dramatizaci
rozlišuje základní literární žánry pohádka, pověst, povídka, hádanka, báseňZákladní literární pojmy (základní literární žánry - pohádka, pověst, povídka, 

hádanka, báseň; základní literární pojmy - kniha, spisovatel, básník, ilustrace, 
ilustrátor, čtenář, postava, divadlo, herec, verš, rým; čas a prostředí děje)

rozumí základním literárním pojmům kniha, spisovatel, básník, ilustrace, ilustrátor, 
čtenář, postava, divadlo, herec, verš, rým



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

28

Český jazyk a literatura 3. ročník

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších
pozná verš a najde v básni slova, která se rýmují
dokáže určit čas a prostředí děje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

recitační soutěž - třídní a školní kolo
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

práce s mediálním textem
  

Český jazyk a literatura 4. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává

Čtení (technika čtení, čtení plynulé, čtení se správným přízvukem slovním i větným, 
s přirozenou intonací a správným frázováním; pozornost při čtení; orientace v textu, 
vyhledávání čtení, klíčová slova; čtení jako zdroj informací; reprodukce obsahu 
textu) dokáže vyhledávat informace v encyklopediích

vede správně dialog, telefonický rozhovor
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

Naslouchání (zdvořilé naslouchání; dodržování pravidel pro vedení dialogu - střídání 
role mluvčího a posluchače; vyjádření kontaktu s partnerem; věcné naslouchání - 
pozorné, soustředěné, aktivní zaznamenání slyšeného, reakce otázkami) zdvořile naslouchá a dokáže reagovat vhodnými otázkami

vede správně dialog, telefonický rozhovor
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

Mluvený projev (základy techniky mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, 
výslovnost; vyjadřování závislé na komunikační situaci; základní komunikační žánry - 
prosba, omluva, vzkaz, zpráva, oznámení, blahopřání, telefonování; oslovení, 
zahájení a ukončení dialogu; střídání rolí mluvčího a posluchače; zdvořilé 
vystupování; nonverbální prostředky - mimika, gesta)

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
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Český jazyk a literatura 4. ročník

fakta
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 
mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

Písemný projev (základní hygienické návyky - správné sezení, držení psacího náčiní, 
hygiena zraku; technika psaní - čitelný, úhledný, přehledný písemný projev; formální 
úprava textu; postup činnosti; jednoduché tiskopisy - přihláška, dotazník; žánry 
písemného projevu - adresa, pozdrav z prázdnin, pozvánka, oznámení, blahopřání, 
dopis, vzkaz, inzerát, popis, zpráva, reklama)

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

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu jazykaZvuková stránka jazyka (sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 
a souhláskových skupin; modulace souvislé řeči - tempo, intonace, přízvuk) správně moduluje souvislou řeč

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu
všímá si spisovné podoby slov a porovnává ji s užívanými nespisovnými slovy
zná stavbu slov
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Slovní zásoba a tvoření slov (slova a pojmy; nauka o slově - hlásková podoba slova; 
rozlišování slov podle významů; slova jednoznačná a mnohoznačná; slova souznačná 
a protikladná; slova spisovná a nespisovná; slova citově zabarvená; stavba slova - 
kořen, předpona, příponová část; rozlišování předpon a předložek; vyjmenovaná 
slova - uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i 
příbuzných slov; zdvojené souhlásky) píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu
zná pádové otázky, umí se zeptat na pád podstatných jmen

Tvarosloví (slovní druhy - určování slovních druhů; vzory podstatných jmen; 
skloňování podstatných jmen; jednoduché a složené tvary sloves; infinitiv sloves; 
určité slovesné tvary; slovesa zvratná; určování osoby, čísla a času sloves; časování 
sloves oznamovacího způsobu; koncovky sloves v přítomném čase) určí osobu, číslo a čas u sloves

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

Skladba (věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice; stavba věty - 
rozlišování věty jednoduché a souvětí; spojování vět v souvětí spojovacími výrazy; 
podmět a přísudek - určování podmětu a přísudku; shoda přísudku s podmětem; 
psaní i/y v příčestí minulém; řeč přímá a nepřímá)

vyhledává základní skladební dvojici

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskáchPravopis (lexikální a základy syntaktického - shoda přísudku s holým podmětem; 
uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných i příbuzných 
slovech; psaní i/y v příčestí minulém)

respektuje shodu podmětu s přísudkem

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává jePoslech literárních textů (poslech literárních textů odpovídajících věku žáků; volná 
reprodukce slyšeného) volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané 

téma
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Český jazyk a literatura 4. ročník

při čtení připraveného textu čte s ohledem na přímou řečZážitkové čtení a naslouchání (čtení literárních textů s ohledem na přímou řeč; čtení 
a přednášení ve vhodném tempu a správným frázováním) čte a přednáší ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané 
téma

Tvořivé činnosti s literárním textem (přednes vhodných literárních textů; volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného slova; přednes vhodných literárních textů; 
dramatizace; vlastní výtvarný doprovod; hodnocení postav literárního díla a určení 
jejich vzájemného vztahu; psaní SMS zprávy) využívá poznatků z četby v dalších školních předmětech

rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Základní literární pojmy (literární druhy a žánry; pohádka, hádanka, říkanka, báseň, 
bajka, spisovatel, kniha, čtenář, básník, ilustrátor, divadlo, herec, režisér, verš, rým, 
přirovnání, dramatizace, próza, poezie, encyklopedie; čas a prostředí děje) rozlišuje hádanku, pohádku, říkanku, báseň

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

Práce s mediálním textem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Pozvánka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Výklad
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Recitační soutěž
  

Český jazyk a literatura 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlasČtení (výrazné čtení uměleckých textů (včetně knih), studijní čtení naukových textů;

předčítání, recitace;reprodukce textu - rozlišování podstatného od méně rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
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Český jazyk a literatura 5. ročník

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

podstatného, klíčová slova a pojmy;
hlavní myšlenka literárního díla nebo ukázky; rozpoznává manipulativní komunikaci 
v reklamě)

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává

Naslouchání (zážitkové naslouchání; předčítání z časopisů a knih určených dětem)

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace

Mluvený projev (reprodukce jednoduchých textů; vypravování; líčení 
zážitků;střídání rolí mluvčího a posluchače; zdvořilé vystupování; nonverbální 
prostředky - mimika, gesta)

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové posloupnosti
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné 
informace zaznamenává
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

Písemný projev (písemné formy společenského styku: psaní adres, pohlednic, 
blahopřání - správné a účelné rozvržení daného prostoru; psaní dopisů s 
jednoduchým obsahem; formální úprava dopisu, úhlednost, čitelnost; písemné 
formy úředního styku, vyplňování tiskopisů; kultura písemného vyjadřování: stručné 
zápisy z učebního textu, účelnost, stručnost, čitelnost; zápisy do sešitů, poznámky; 
výpisy údajů ze slovníku; popis postupu děje, popis činnosti ap.)

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

Zvuková stránka jazyka (modulace souvislé řeči - tempo, intonace, přízvuk; sluchové 
rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin)

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

porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slovaSlovní zásoba a tvoření slov (stavba slova: odvozování příponami a předponami; 
části slova; kořen - společný pro všechna příbuzná slova; souhláskové skupiny na 
styku předpony nebo přípony a kořene; zdvojené souhlásky; předpony s-, z-, vz-; 
slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, 
synonyma, homonyma; předložky s, z; skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, bje, vje, 
tam, kde se setká předpona ob- a v- s kořenem na je-; dělení slov na konci řádku)

rozlišuje ve slově kořen, část příponovou a předponovou

Tvarosloví (tvarosloví - slovní druhy: osvojování slovních druhů, jejich užívání; určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
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Český jazyk a literatura 5. ročník

tvarech
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

mluvnické kategorie podstatných jmen - určování pádů, čísla, rodu, vzoru, 
skloňování jmen podle vzorů; druhy přídavných jmen - rozlišování druhů přídavných 
jmen - pravopis; slovesa - určování mluvnických kategorií, podmiňovací způsob - 
prvotní procvičování tvarů podmiňovacího způsobu; zájmena - seznámení s jejich 
druhy, určování zájmen osobních; číslovky, druhy číslovek - skloňování číslovek 
základních; neohebné slovní druhy)

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 
základ
odlišuje větu jednoduchou a souvětí
píše správně i/y ve slovech po obojetných

Skladba (věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice - skladba - základní 
větné členy; podmět vyjádřený i nevyjádřený, podmět několikanásobný; přísudek 
slovesný; shoda přísudku s podmětem; věta jednoduchá, souvětí; věta hlavní a 
vedlejší)

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou a předponovou
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje 
základ

Pravopis (lexikální a základy syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem)- 
pravopis i/y po obojetných souhláskách - užívání vyjmenovaných slov i u 
frekventovaných slov příbuzných;
koncovky podstatných jmen (skloňování podle vzorů) souhláskové skupiny na styku 
předpony nebo přípony a kořene; zdvojené souhlásky; předpony s-, z-, vz-; 
předložky s, z; skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně; dělení slov na konci řádku; 
shoda přísudku s podmětem) píše správně i/y ve slovech po obojetných

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

Poslech literárních textů (poslech literárních textů odpovídajících věku žáků; volná 
reprodukce slyšeného)

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

Zážitkové čtení a naslouchání (čtení literárních textů s ohledem na přímou řeč; čtení 
a přednášení ve vhodném tempu a správným frázováním)

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči

Tvořivé činnosti s literárním textem (přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce; volná reprodukce přečteného nebo slyšeného slova; výrazné čtení 
uměleckých textů; předčítání, recitace; hlavní myšlenka literárního díla - hodnocení 
postav díla a určení jejich vzájemného vztahu; dramatizace; vlastní výtvarný 
doprovod)

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
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Český jazyk a literatura 5. ročník

správně moduluje souvislou řeč
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové posloupnosti
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
zdvořile naslouchá a dokáže reagovat vhodnými otázkami
při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

Základní literární pojmy (literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
báseň; poezie: lyrika, epika - bajka, přenášení významu, přirovnání, básnický 
přívlastek; próza: čas a prostředí děje povídky, hlavní a vedlejší postavy; divadlo: 
konflikt a jeho řešení - komické, tragické; film: loutkový, kreslený, hraný; kulturní 
život regionu)

rozlišuje hádanku, pohádku, říkanku, báseň
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
rozlišování prvků ve sdělení

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
recitační soutěž
  

Český jazyk a literatura 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
Jazykové příručky: SSČ, Pravidla českého pravopisu samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ
Rozvrstvení národního jazyka (Národní jazyk, nářečí, obecná čeština) rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a spisovnou češtinu, zdůvodní jejich užití
Jazykověda a její složky pojmenuje základní složky jazykovědy

rozlišuje souhlásky a samohlásky
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost

Zvuková stránka jazyka (hlásky znělé, neznělé; spisovná a nespisovná výslovnost; 
přízvuk, melodie, důraz, tempo, pauzy)

procvičuje v praxi pojmy pauza, důraz, tempo, přízvuk a melodie
Slovní druhy ohebné(mluvnické kategorie,jejich tvary a druhy) určí správně všechny slovní druhy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

34

Český jazyk a literatura 6. ročník

určí u podstatných jmen pád, číslo, rod, vzor
pozná v textu podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná, 
látková, obecná a vlastní
určí druhy přídavných jmen, rozliší přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací
pozná jmenný tvar příd. jména
stupňuje přídavná jména
vyhledá v textu zájmena, určí druh
orientačně skloňuje zájmena ukazovací a přivlastňovací
rozliší druhy číslovek a používá je ve správných tvarech
správně píše složené číslovky
u sloves určí osobu, číslo, způsob, čas
rozpozná určitý a neurčitý tvar a tvary jednoduché a složené

Pravopis (lexikální, morfologický, syntaktický) ovládá probrané pravopisné jevy
ve větě rozpozná podmět a přísudekZákladní skladební dvojice
určí, zda se jedná o podmět a přísudek holý, rozvitý, několikanásobný
určí rozvíjející větné členy
ptá se pádovou otázkou na předmět, určí správně pád
zeptá se na přívlastek

Rozvíjející větné členy (přívlastek, předmět, příslovečné určení)

zeptá se na příslovečné určení, rozliší čas, místo a způsob
vyhledá větu jednoduchou, člení ji na část podmětovou a přísudkovou
graficky znázorní větu jednoduchou

Věta jednoduchá

tvoří věty jednoduché
rozpozná souvětí
určí počet vět v souvětí, rozliší věty hlavní a vedlejší
graficky znázorní souvětí
spojuje věty spojovacími výrazy, vyhledává spojovací výrazy

Souvětí (věty hlavní a vedlejší, grafické znázornění, spojovací výrazy, interpunkce)

správně klade čárky mezi větami v souvětí
vyplňuje jednoduché tiskopisy: poštovní poukázky, podací lístkyPísemný projev (jazyk a styl jazyka, slohové postupy a útvary, jednoduché tiskopisy, 

jednoduché komunikační žánry, dopis, popis, výtah, vypravování) napíše vzkaz, inzerát, objednávku
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Český jazyk a literatura 6. ročník

rozliší zprávu a oznámení, napíše je, napíše SMS
osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, graficky upravuje text
napíše osobní dopis rodičům, kamarádovi
dodržuje stanovenou formu, vyjadřuje se ve spisovném jazyce
využívá jazykových prostředků vhodných pro popis
zachovává stanovený postup popisu
napíše osnovu popisu, popis člení na odstavce
dokáže vystihnout hlavní myšlenky textu
zpracuje výpisky z jednoduchého odborného textu
podle osnovy vypráví příběh nebo píše vypravování
používá přímou řeč a vhodné jaz. prostředky
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, podle pravidel českého jazykaMluvený projev (zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu)
vhodně diskutuje a naslouchá ostatním spolužákům
seznámí se s pojmy lyrika, epika, drama
uvede charakteristické rysy jednotlivých žánrů
najde v textu rysy pohádky
uvede nejznámější sběratele a autory pohádek
reprodukuje přečtený text
poznává různé ztvárnění téhož námětu v lit., dramat. a filmovém zpracování
vyjmenuje základní rysy pověsti
vyjmenuje rysy báje, reprodukuje Staré řecké báje a pověsti
chápe smysl kulturních akcí

Literární druhy a žánry (literatura, funkce literatury, lyrika, epika, drama,lit. žánry: 
pohádka-lidová, novelistická, moderní;báje, mýtus; pověst; povídka; balada, 
romance, píseň; komedie, tragédie,monolog, dialog; kronika, lit. s přírodní 
tématikou, příběh s dětským a zvířecím hrdinou, dobrodružná próza,základní 
rysy,autoři, díla; braková a hodnotná literatura)

odlišuje hodnotnou literatura od konzumní
najde v lit. díle námět, určí hrdiny
rozliší monolog, dialog
najde v lit. díle námět, určí hrdiny; rozliší druhy rýmů a veršů

Základy literární teorie a historie (struktura literárního díla - námět a téma díla, 
literární hrdina; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš; Národní 
divadlo

popíše Národní divadlo, vyjmenuje osobnosti, které se podíleli na jeho vzniku a 
výzdobě

Čtení a naslouchání (věcné - studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací, kritické 
- analytické, hodnotící, prožitkové, kritické - objektivní a subjektivní sdělení, 

orientuje se v knihovně
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Český jazyk a literatura 6. ročník

čte přiměřeně rychle a reprodukuje text; naslouchá ostatním spolužákům, vhodně 
reaguje

komunikační záměr mluvčího)

popíše pocity hlavních hrdinů, pokusí se za ně vyřešit problémy
formuluje vlastní názory k četbě, divadelnímu i televiznímu zpracování
dramatizuje jednoduchý text

Tvořivé činnosti s literárním textem (recitace ukázek z čítanky; reprodukce textu; 
vlastní texty; ilustrace k textu)

recituje, vytváří vlastní texty (poezie) a doprovodné ilustrace k textům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Recitační soutěž

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Zpráva a oznámení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Pozorování, srovnávání

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Pozvánka
  

Český jazyk a literatura 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
určí v textu druhy slov
u podstatných jmen se seznámí s odlišnými tvary označujícími části lidského těla
u zájmen se seznámí se skloňováním a užíváním vztažných zájmen
u sloves rozlišuje slovesný rod činný a trpný

Tvarosloví (ohebné slovní druhy - opakování; slovesný rod; neohebné slovní druhy - 
příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)

nahrazuje příslovce příslovci s opačným významem
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Český jazyk a literatura 7. ročník

využívá příslovečné spřežky
využívá pravidelné a nepravidelné stupňování
ovládá pravopis předložek s a z
rozlišuje spojky souřadící a podřadící
v textu vyhledá rčení a sousloví, slovo jednoznačné a mnohoznačné
užívá synonyma, homonyma a antonyma a odborné názvy
určuje věcné a mluvnické významy slov

Nauka o významu slov (slovo a sousloví, slova jednoznačná a mnohoznačná, sousloví 
a rčení, synonymum, homonymum, antonymum, odborný název, věcný a mluvnický 
význam slov)

pracuje se SSČ
rozliší slovní zásobu aktivní a pasivní
vyjmenuje způsoby tvoření slov
přechyluje podstatná jména
respektuje regionální názvy, uvádí názvy míst, osob
rozlišuje předponu, kořen, příponu, koncovku
odvozuje od podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
vyhledává slova odvozená
spojuje slova s různými předponami a užívá je ve větách
užívá složeniny

Nauka o tvoření slov (odvozování podstatných jmen, přídavných jmen,odvozování 
sloves, skládání, zkracování)

rozlišuje zkratky a zkratková slova
rozliší věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty
vyhledá a určí základní skladební dvojici a rozvíjející větné členy ve větě
rozliší hlavní a vedlejší věty
určí druhy vedlejších vět
nahradí větné členy vedlejšími větami a naopak

Skladba (druhy vět podle postoje mluvčího (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), 
otázky doplňovací a zjišťovací, věty dvojčlenné a jednočlenné, základní větné členy, 
rozvíjející větné členy, druhy vedlejších vět)

vyhledá spojovací výrazy u jednotlivých druhů vedlejších vět
Pravopis (procvičování pravopisu i,y, vyjmenovaná slova, psaní i.y v koncovkách 
podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, psaní velkých písmen 
ve vlastních jménech)

aplikuje správně pravidla pravopisu

rozliší popis statický a dynamický
zpracuje osnovu

Písemný projev (popis: výrobku, uměleckého díla, pracovního postupu, 
charakteristika: osoby, literární postavy, líčení, výtah, žádost, životopis, 
vypravování) využívá vhodných jazykových prostředků
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Český jazyk a literatura 7. ročník

rozliší charakteristiku vnější, vnitřní, přímou a nepřímou
pomocí vlastností vystihne povahu člověka
zpracuje výtah z odborného textu
shrne hlavní myšlenky, formuluje ústně i písemně žádost
sestaví vlastní životopis
rozpozná úvod, zápletku, vyvrcholení, rozuzlení
vypracuje písemně vlastní vypravovování
shrne hlavní myšlenkyMluvený projev (zásady dorozumívání)
formuluje a reprodukuje projev
vyjmenuje rysy povídky
porovná pohádku klasickou a moderní, rozpozná rozdíly
seznámí se s klasickými i současnými básníky, srovná jejich tvorbu
rozliší pověst, charakterizuje ji
seznámí se s pojmy kronika a legenda, uvede příklady
vyjmenuje základní znaky cestopisu, uvede příklady slavných cestopisů a cestovatelů
vyjmenuje znaky balady, uvede příklady

Literární druhy a žánry (pohádka; pověst; legenda; kronika; báje, mýtus; bajka; 
cestopis; román se zvířecím a dětským hrdinou; píseň; balada; limeriky; grafická 
podoba básně

z ukázky rozpozná, o jaký žánr se jedná
formuluje vlastní názor na divadelní představení
vyjadřuje hrdinovy pocity, vžívá se do jeho sitauce, řeší za něj problémy

Způsoby interpretace literárních děl (dramatizace, zfilmování, zhudebnění literární 
předlohy;reprodukce lit. díla; recitace děl)

recituje, tvoří vlastní text
pozná v básni obrazné vyjadřování, přenesení významu metaforou a metonymií, 
přirovnání, zosobnění a ironii
rozliší druhý rýmů, veršů, určí počet slok v básni

Základy literární teorie a historie (jazyk literárního díla - obrazná pojmenování; 
zvukové prostředky poezie; vrtsva tematická - téma, motiv, hrdina

rozpozná motiv, téma a hlavní hrdiny literárního díla
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Recitační soutěž
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Český jazyk a literatura 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
chápe význam mateřského a národního jazyka
rozdělí slovanské jazyky
rozlišuje spisovnou a nespisovnou češtinu
dokáže zařadit slova do útvarů nespisovné češtiny

Obecné výklady o českém jazyce (slovanské jazyky; útvary českého jazyka; jazyková 
kultura)

zdůvodní užívání nespisovných slov
rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby
vyjmenuje důvody přejímání slov
seznámí se s výslovností a pravopisem přejatých slov, nahrazuje je slovy domácími

Nauka o tvoření slov (obohacování slovní zásoby; slova přejatá - pravopis, 
výslovnost)

pracuje se SSČ
pozná odchylky skloňování podstatných jmen cizího původu od skloňování slov 
domácích
využívá jazykových příruček
užívá vzorů pro skloňování

Tvarosloví (skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen; užití cizích 
vlastních jmen v textu; slovesný vid)

rozliší slovesa dokonavá od nedokonavých
rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
vhodně užívá spojovací výrazy při spojování vět do souvětí
určí druh vedlejší věty
rozliší souvětí souřadné a podřadné
rozliší jednotlivé významové poměry mezi hlavními větami a větnými členy
graficky znázorní stavbu věty jednoduché i souvětí

Skladba (věta jednoduchá a souvětí; druhy vedlejších vět; významové poměry; 
souvětí souřadné a podřadné; interpunkce v souvětí; spojovací výrazy v 
souvětí;grafické znázornění věty jednoduché a souvětí)

správně používá interpunkční znaménka
Pravopis (pravopis i,y; předpony s, z, vz; skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně; zdůvodní psaní i, y podle vzorů
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Český jazyk a literatura 8. ročník

předložky s, z) používá správné předpony, předložky a psaní skupin podle pravidel pravopisu
rozpozná slohový útvar daného slohového postupu
vyhledává a třídí informace a následně je využívá v procesu učení a tvůrčích 
činnostech
zpracuje osnovu, pracuje s odborným textem
cituje z textu
zpracovává výpisky z textu
formuluje hlavní myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a souvisle
rozlišuje charakteristiku vnější a vnitřní, přímou a nepřímou
využívá vhodných jazykových prostředků

Písemný projev (výtah; charakteristika literární postavy; výklad; líčení; úvaha)

vytvoří vlastní úvahu podle pravidel
Čtení a naslouchání (věcné - studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací; kritické 
- analytické, hodnotící; prožitkové

ovládá základní čtenářské návyky

z ukázky pozná, o jaký žánr se jedná
pozná, o jaký typ románu se jedná

Literární druhy a žánry (mýty; pohádka v autorské adaptaci; komiks; kronika; 
legenda; román; sci-fi a fantasy literatura; horor; povídka; epos ;trubadúrská lyrika; 
moderní milostná lyrika; lidová píseň a říkadlo; ohlasová poezie; reflexivní lyrika; 
vizuální poezie; nonsensová poezie; písňový text; antická tragédie; dramatická 
adaptace rytířského románu; balada lidová a autorksá; básnická povídka; 
biografická literatura faktu; memoár; deník; dopis

přiřadí autora a dílo k uměleckému směru

popíše strukturu a jazyk lit. díla
pracuje s knihou
charakterizuje literární směry a vývojová období
uvede představitele literárních směrů

Literární teorie a historie (struktura literárního díla; vývojová období literatury; 
české a světové osobnosti literatury)

chápe zvláštnosti básnického jazyka, pracuje s textem básně
formuluje vlastní názor na divadelní představení
formuluje vlastní názory k četbě
přednese báseň

Tvořivé činnosti s literárním textem (vytváření vlastních textů; přednes; 
dramatizace; převyprávění; parafráze

dramatizuje text, předvede úryvek dramatického textu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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Český jazyk a literatura 8. ročník

Práce s texty v různých jazycích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Recitační soutěž
  

Český jazyk a literatura 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozliší a pomocí příkladů v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov
rozpozná přenesená pojmenování
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova

Nauka o slovní zásobě (věcný a mluvnický význam; slovo a sousloví; významové 
vztahy mezi slovy; rozvoj slovní zásoby; rozvrstvení slovní zásoby)

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými 
příručkami
rozliší a pomocí příkladů v textu doloží nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov

Nauka o tvoření slov (odvozování; skládání; zkracování)

samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými 
příručkami
správně třídí slovní druhy
tvoří spisovné tvary slov

Tvarosloví (slovní druhy ohebné, neohebné; mluvnické kategorie; slovesné třídy; 
přechodníky)

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikačních situací

Skladba (věty podle postoje mluvčího; věty dvojčlenné, jednočlenné a větné 
ekvivalenty; věta jednoduchá a souvětí; mluvnický zápor; skladební dvojice; 
přívlastek a doplněk; věta hlavní a vedlejší; souvětí souřadné a podřadné; druhy 
vedlejších vět; řeč přímá a nepřímá; samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta 

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí
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Český jazyk a literatura 9. ročník

neúplná)
Pravopis (lexikální, morfologický, syntaktický; vlastní jména) aplikuje při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady českého pravopisu a 

spisovné výslovnosti
Zvuková stránka jazyka (hlásky, hláskové skupiny; větný přízvuk, větná melodie) aplikuje při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady českého pravopisu a 

spisovné výslovnosti
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu
orientuje se v jazykovědných disciplínách
uvědomuje si důležitost jazykové kultury
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj

Obecné výklady o jazyce (projev mluvený a psaný; slovanské jazyky; vývoj jazyka; 
útvary českého jazyka; jazykověda a její disciplíny; jazyková kultura)

rozliší spisovný a nespisovný projev
aplikuje při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady českého pravopisu a 
spisovné výslovnosti
rozliší spisovný a nespisovný projev
vhodně se zapojuje do diskuze, řídí ji a ve svých výstupech využívá zásad 
komunikace a pravidel dialogu
v mluveném a psaném projevu vhodně užívá verbálních i nonverbálních 
komunikačních prostředků
komunikuje kultivovaně

Mluvený projev (zásady dorozumívání - komunikační normy, mluvené žánry; zásady 
kultivovaného projevu - technika, prostředky; komunikační žánry - projev, referát, 
diskuse, proslov)

výstižně volí vhodné jazykové prostředky
aplikuje při tvorbě vlastního jazykového projevu zásady českého pravopisu a 
spisovné výslovnosti
rozliší spisovný a nespisovný projev
v mluveném a psaném projevu vhodně užívá verbálních i nonverbálních 
komunikačních prostředků
výstižně volí vhodné jazykové prostředky

Písemný projev (výklad; popis - pracovního postupu, uměleckého díla, subjektivně 
zabarvený popis; charakteristika; vypravování; úvaha; fejeton; životopis; funkční 
styly)

využívá poznatků o jazyce a stylu k tvořivé práci s textem i k vlastnímu tvořivému 
psaní

Literární druhy a žánry (pohádka pro dospělé, novela, povídka, román, memoáry, 
deník, biografie, autobiografie,; absurdní drama, autorské divadlo, hudebně 
divadelní žánr; píseň, elegie, sonet, epigram, pásmo)

z ukázky pozná, o jaký žánr se jedná

Literární teorie a historie (struktura literárního díla; jazyk literárního díla; literatura seřadí chronologicky vývojová období, přiřadí k uměleckému směru autora a dílo
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Český jazyk a literatura 9. ročník

umělecká a věcná; vývojová období literatury - 20. století; umělecké směry; 
představitelé žánrů, uměleckých směrů)

popíše strukturu a jazyk literárního díla

pracuje s knihou, vyhledává informace z různých zdrojůZpůsoby interpretace literárních děl (filmová, televizní tvorba, adaptace literárních 
děl) formuluje názory o vlastní četbě, divadelním nebo filmovém představení

dramatizuje text
přednese báseň, interpretuje text

Tvořivé činnosti s literárním textem (přednes vhodných literárních textů; volná 
reprodukcepřečteného nebo slyšeného textu; záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace; vytváření vlastních textů) napíše písňový text, báseň

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Srovnávání textů různých autorů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Recitační soutěž
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

Článek do novin
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

Práce s mediálním textem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Projekt Den Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

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

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

Projekt Den Evropy
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5.2 Anglický jazyk

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

Celkem

1 1 3 3 3 4 3 3 3 24
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi 

z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích 
běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením, plánováním a sledováním 
vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím 
a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém 
prostředí.
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do 
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

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

Vyučovací předmět Anglický jazyk je na 1. stupni vyučován od 1. ročníku. V 1. a 2. ročníku je Anglický jazyk 
vyučován s časovou dotací 1 hodina týdně. V návaznosti na 1. stupeň je na 2. stupni Anglický jazyk 
vyučován od 6. – 9. ročníku s časovou dotací 4 – 3 - 3 - 4 hodiny týdně. Výuka Anglického jazyka probíhá v 
jazykové učebně, kmenových třídách, počítačové učebně a učebnách s interaktivní tabulí.Ve vyučovacím 
procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce, individualizovaná výuka, 
práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž 
formulování se podílejí i žáci. Výuka v běžných vyučovacích hodinách je prolínána s účastí na divadelních 
představeních hraných v anglickém jazyce, prací s cizojazyčnými časopisy, příležitostným setkáváním s 
rodilými mluvčími a zapojováním do aktivit na portále eTwinning.
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu 
k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních postupů a strategií, které se mají 
stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení, 
pro něž se využívá audioorální metody a jiných aktivizujících metod. 
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Název předmětu Anglický jazyk
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenční 
rámce pro jazyky.
Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem 
produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány 
autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se 
žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni 
k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci 
a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí.
Cizojazyčné vzdělávání na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky.
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Anglickém 
jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka 
k:
* pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
* rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 
* vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření 
jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
* zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k 
jazyku v rámci interkulturní komunikace
* samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními 
prameny i s texty různého zaměření
* získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení 
sebe sama

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

Kompetence k učení:
• žák se učí plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat 

jazykové portfolio
• rozšiřuje si slovní zásobu a zdokonaluje správnou výslovnost pomocí hudební a filmové produkce 
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Název předmětu Anglický jazyk
anglofonních zemí

• využívá ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro komunikaci
Kompetence komunikativní:

• žák procvičuje porozumění(recepci) mluvenému slovu pomocí audio a videonahrávky
• pomocí hraní rolí cvičí vzájemnou interakci se spolužáky 

Kompetence k řešení problémů:
• žák se učí vhodně reagovat pomocí cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace) na 

základě navozování problémových situací z reálného života
• zaznamenává rozdíly v psaném a mluveném slovu 

Kompetence sociální a personální:
• žák je zařazováním vhodných konverzačních témat veden ke spolupráci, vzájemné pomoci a 

respektu;
• na základě neporozumění cizojazyčnému výrazu je žák motiván k tomu, aby si žáci navzájem ve 

skupině pomáhali.
Kompetence občanské:

• žák poznává kultury, zvyky a tradice anglofonních a jiných zemí;
• využívá zkušenosti z cizojazyčného prostředí k přiblížení chování a jednání lidí různých 

sociokulturních skupin
Kompetence pracovní:

• žák pravidelně pracuje s jazykovým portfoliem
• rozšiřuje slovní zásobu pomocí úkolů a současně tak rozvíjí jemnou motoriku

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace na I. stupni je 2 hodiny k seznámení v 1. a 2. ročníku s anglickým jazykem hravou 
formou.
Disponibilní časová dotace na II. stupni je 1 hodina k posílení jazykové vybavenosti žáků.

  

Anglický jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Anglický jazyk 1. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
seznamuje se se zvukovou stránkou jazyka, poslouchá básničky a písničky
pozdraví, rozloučí se, představí se jednoduchým způsobem
rozpozná základní barvy, vykreslí obrázek dle pokynů učitele
napočítá do 6, určí počet na hrací kostce
ukáže a zopakuje základní části těla
pracuje s obrázkovými kartami daného tématu /zvířata, barvy, ovoce, zelenina/- 
řadí je, třídí, vybírá, hraje bingo, pexeso/

Zvuková stránka jazyka (témata - pozdravy, představení se; moje rodina;
barvy; čísla do 6; Vánoce; moje hlava; moje tělo; hračky; dům; ovoce a zelenina; 
oblečení; Zoo; základní opaky)

naučí se zpaměti jednoduchou básničku s pohybovým doprovodem
  

Anglický jazyk 2. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
Řečové dovednosti (pozdravy; rozloučení; prosím a děkuji, souhlas, nesouhlas, jak rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
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Anglický jazyk 2. ročník

pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně
zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova
pozdraví, rozloučí se, poprosí, poděkuje, představí se, vyjádří souhlas a nesouhlas
pojmenuje základní barvy, vykreslí obrázek podle pokynů učitele
používá slova protikladná (malý, velký)
napočítá do deseti, určuje počet předmětů
pojmenuje základní části lidského těla
pojmenuje některé druhy ovoce a zeleniny
pojmenuje některá zvířata na farmě
pracuje s obrázkovými kartami daného tématu, třídí je, vybírá, hraje bingo, pexeso
naučí se zpaměti jednoduchou básničku nebo písničku

se jmenuješ; moje rodina; barvy, oblečení; porovnání velikosti; vyjádření počtu, čísla 
do deseti; vyjádření nálady; části obličeje; pohádkové postavy; lidské tělo; hračky; 
vyjádření pozice předložkovou vazbou; ovoce a zelenina; seznámení s vazbou I can 
see; dopravní prostředky; jídlo, seznámení s vazbou I like; na farmě; slovesa 
vyjadřující pohyb; rodinná oslava; v zahradě; základní návyky výslovnosti; plnění 
jednoduchých pokynů zadaných v anglickém jazyce; přiměřená reakce na promluvy 
v anglickém jazyce; poslech písní, říkanek, básniček; doplňovačky s tajenkou)

seznámí se s vazbou I can see, I like
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
poslech
  

Anglický jazyk 3. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
Řečové dovednosti (základní výslovnostní návyky; vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov; pozdravy; představení sama sebe; udání věku; členové rodiny; 

porozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností
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Anglický jazyk 3. ročník

zopakuje slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální 
oporu
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
reaguje na pokyny učitele verbálně i neverbálně
používá slova a slovní spojení, se kterými se setkal
pojmenuje nejbližší členy rodiny
počítá do 12
určí čas - celé hodiny
představí sama sebe - jméno, věk, bydliště
tvoří množné číslo podstatných jmen
popíše základní části obličeje a lidského těla
opisuje, přepisuje slova, věty a krátký text
píše krátké texty na základě vizuální předlohy
zná zpaměti i písemně anglickou abecedu
vyjádří souhlas a nesouhlas
čte slova a krátké texty
určí barvu, velikost a počet předmětů
pojmenuje ovoce, zeleninu, oblíbené jídlo a nápoje

souhlas a nesouhlas; tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, lidské tělo, 
jídlo, nápoje, ovoce, zelenina, oblékání, hračky, hry; bydliště, kalendářní rok, dny v 
týdnu, hodiny, udání času, domácí zvířata; počítání do 12; velikost, barva a počet 
předmětů; zájmena – I, you, he, she a my; svátky; anglická abeceda, hláskování; 
předložky on, in, from; slovesa být, mít, umět, mít rád; počitatelnost, 
nepočitatelnost; názvy oblečení; sporty; místnosti v domě; přítomný čas průběhový; 
mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět; užívání členů; množné číslo 
podstatných jmen; slovosled věty kladné v přítomném čase prostém; zápor ve větě 
– umíš, mít rád, být; čtení slov krátkých textů; zápis slov a opis jednoduchých vět)

používá osobní zájmena – I, you, he, she a přivlastňovací zájmeno – my
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
poslech
  

Anglický jazyk 4. ročník

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

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

Učivo ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a 
má k dispozici vizuální oporu
vyjádří pocity libosti a nelibosti "I like/I don´t like"
pojmenuje některé druhy ovoce a zeleniny
vyjmenuje dny v týdnu

Poslech s porozuměním (základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov - oslovení dětí ve třídě, dotaz na jméno, věk, národnost; 
anglická abeceda, hláskování jména; barvy - popis oblečení; potraviny - ovoce a 
zelenina; názvy sportů - obliba, neobliba; dny v týdnu, rozvrh hodin, školní 
předměty; hry v parku; názvy budov ve městě; geometrické tvary; pohádky a 
příběhy)

vyjmenuje názvy oblečení
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
vyjádří pocity libosti a nelibosti "I like/I don´t like"
pozdraví a představí se

Mluvení (zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky - pasivně, základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov; představení se; 
pozdravení a oslovení učitele; udání národnosti; záliby; vyjádření pocitů - libosti, 
nelibosti; popis domova a rodiny, představení kamarádů; žádost o pomoc, zapůjčení 
věci; žádost o jídlo a pití; udání popisu cesty; vyjádření času a popis činnosti během 
dne; vyjádření schopností a dovedností; popis domova, domácí mazlíčci)

pojmenuje názvy místností v domě nebo v bytě
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům

Čtení s porozuměním (zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky - pasivně, 
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov; práce 
se slovníky; jednoduché pohádky, pohádkové postavy; texty týkající se probíraných 
tematických okruhů)

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu

Produktivní řečové dovednosti (slovní zásoba - žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji 

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu
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Anglický jazyk 4. ročník

pozdraví a představí se
pojmenuje názvy místností v domě nebo v bytě
aktivně používá slovesa "to be, have got, can"
vede krátký rozhovor o sobě a svých kamarádech
umí vytvořit větu s existencionální vazbou "there is/there are"
umí svou adresu a telefonní číslo

používat v komunikačních situacích; oslovení dětí ve třídě, dotaz na jméno, věk, 
národnost; popis domova, domácí mazlíčci; popis domova a rodiny, představení 
kamarádů; slovesa - have got, to be, can; existencionální vazba - there is, there are; 
slovosled věty kladné, záporné věty a otázky v rozsahu osvojovaných časů)

pojmenuje některé domácí mazlíčky a popíše je
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti
vyplní osobní údaje do formuláře

Psaní (přání k narozeninám, pozvánka na oslavu; popis třídy, obrázku, kamaráda, 
rodiny, zvířete; oblíbená a neoblíbená jídla a nápoje, sporty; sestavení příběhu 
podle obrázkové osnovy; adresa, telefonní číslo; použití přivlastňovacího pádu a 
zájmen, mn. č. podstatných jmen) popřeje k narozeninám, vytvoří pozvánku na oslavu narozenin

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Poslech, dialog
  

Anglický jazyk 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Poslech s porozuměním (základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov; nejznámější cizokrajná zvířata; charakteristika ročního 
období; popis poschodí a rozmístění rodin v domě ;popis vlastních zdravotních 
potíží; popisné vazby při popisu ulice, města a vesnice; počítače a TV; obvyklá denní 
jídla; povolání; reálie UK a USA; zjednodušená četba, říkanky, písničky) rozumí jednoduchému poslechovému textu,pokud je pronášen pomalu a zřetelně a 

má k dispozici vizuální oporu
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Anglický jazyk 5. ročník

seznámí se s reáliemi UK a USA
zapojí se do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
představí se, pozdraví, rozloučí se
požádá o zapůjčení školní potřeby, poprosí, poděkuje
vyjádří existenci objektu na místě
pojmenuje významné britské svátky
vyjádří svůj vztah k osobním počítačům, hovoří o jejich významu
aktivně se zapojují do jednoduché konverzace, pozdraví, rozloučí se s dospělým i 
kamarádem, poskytne požadovanou informaci
vyjádří vlastní zdravotní potíže
hovoří o stravovacích zvycích a oblíbených kombinacích jídel
hovoří o zimních sportech a hrách dětí na sněhu
hovoří o povolání svých rodičů a známých
vyjádří prostou budoucnost "will" při změnách rozvrhu

Mluvení (zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky - pasivně, základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov; pozdravení dětí 
a učitele; představení sama sebe; požádání o zapůjčení školní potřeby;rozvrh hodin; 
prosba a poděkování; sdělení záměru nebo přání; sdělení data narozenin a svátků; 
vyjádření časového údaje na hodinách; popis vlastních zdravotních potíží; popis 
počasí; stravovací zvyky a oblíbené kombinace jídel; zimní sporty; povolání rodičů; 
volnočasové aktivity; vyjádření dovedností práce s PC; popis zvířete)

hovoří o skladbě jídelníčku ve školní jídelně
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu
určí poschodí a rozmístění v domě
čte a přijímá časové údaje na analogových a digitálních hodinách
čte a přijímá telefonní číslo a britskou adresu
hovoří o televizních pořadech, orientuje se v programu
zeptá se na cenu zboží, orientuje se v britské měně
pojmenuje obchody

Čtení s porozuměním (zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky, základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov; čtení 
telefonního čísla a britské adresy; čtení časových údajů na analogových a digitálních 
hodinách; orientace v programu TV; skladba jídelníčku ve školní jídelně; cena zboží, 
orientace v britské měně; názvy obchodů, orientace na mapě, v plánku města; země 
Velké Británie; reálie UK a USA)

orientuje se na mapě, v plánku města



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

53

Anglický jazyk 5. ročník

vyjmenuje čtyři země Velké Británie
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu
vyjádří potřebu "need"
porovná velikost, stáří a kvalitu
vyjádří stupeň libosti, nelibosti
zeptá se na příčinu "Why"
doporučí a odůvodní řešení "because"
vyjádří přání "I would like"
pojmenuje měsíce a orientuje se v kalendářním roce
sdělí datum narozenin a státních svátků
vyjádří nejvyšší stupeň vlastnosti
vyjádří záměr nebo přání "I want"
tvoří minulý čas slovesa "to be"
tvoří minulý čas slovesa "to have"
tvoří minulý čas prostý pravidelných významových sloves

Produktivní řečové dovednosti(slovní zásoba používaná v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů - pozdravení dětí a učitele; představení sama sebe; 
vyjádření libosti a nelibosti; vyjádření vlastnictví; pojmenování významných 
britských svátků; vyjmenování a popis výtvarného materiálu; vyjádření vlastní 
potřeby, problému; pojmenování měsíců; porovnání velikosti stáří a kvality; využití 
sloves–can, want, have, like, need, to be, must; vazby - I would like; slovosled věty 
kladné, záporné a otázky v rozsahu osvojovaných časů)

používá minulý tvar nepravidelných sloves
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti
vyplní údaje o sobě
vyjmenuje a popíše výtvarný materiál, školní potřeby
popíše vybavení bytu nábytkem, doplňky a domácími přístroji
charakterizuje roční období, popíše stav počasí
popíše a porovná domácí zvířata a jejich užitek pro člověka
pojmenuje nejznámější cizokrajná zvířata

Psaní (dopis o sobě, své rodině a zájmech; popis vybavení bytu nábytkem a doplňky; 
popis a porovnání domácích zvířat; popis cizokrajných zvířat; rozvrh hodin, názvy 
školních předmětů a školních pomůcek; popis počasí; stupňování přídavných jmen; 
předložkové vazby; podstatná jména počitatelná a nepočitatelná)

popíše rozvrh hodin
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
poslech, dialog

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Anglický jazyk 5. ročník

vyprávění, brainstorming
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

projekt
  

Anglický jazyk 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který se 
týká osvojovaných témat
zapamatuje si některá nepravidelná slovesa

Poslech s porozuměním (charakteristika území ČR; zjednodušená četba (pohádky, 
příběhy, povídky); názvy zemí, národů, přídavných jmen od nich odvozených, názvy 
jazyků; dovolená u moře; zeměpisné pojmy, světové strany; lidská obydlí, děti 
celého světa a jejich životní styl; stravování; u lékaře; mazlíčci; orientace na mapě a 
v plánku města; americká měna, britská měna; sporty – původ sportů, olympijské 
hry; drogistické zboží, nakupování)

orientuje se v probíraných časech, uvědomí si, který z nich má pro danou promluvu 
zvolit
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života
hovoří o právě probíhajících činnostech
pojmenuje evropské státy a jazyky
hovoří o svých zálibách, povinnostech, o zaměstnání rodičů

Mluvení (každodenní pozdravy,oslovení,zdvořilostní fráze; členové rodiny a údaje o 
nich; zdvořilostní dialogické fráze; představení se; požádání o pomoc, radu, o 
laskavost; vyjádření státní příslušnosti, národnosti, mateřského jazyka, úředního 
jazyka; jednoduchá konverzace o počasí; situační rozhovory na probíraná témata; 
rozhovor o četbě knih; denní režim; území ČR,významné svátky v České republice;
popis domácího mazlíčka; popis jídelníčku; využívání osvojených časů a 
gramatických pravidel v tematických promluvách; rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, 
slovní a větný přízvuk, intonace; rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním 
situacím, práce se slovníkem; jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)

užívá přítomný čas prostý
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Anglický jazyk 6. ročník

vyjadřuje plánovanou budoucnost vazbou "going to"
popíše cestu dopravním prostředkem
dotazuje se na cestu
vyjádří svůj problém, potřebu, obavu
popíše situaci u lékaře, udá svoji výšku, váhu
hovoří o oblíbené knížce, vypravuje děj
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
rozšíří si slovní zásobu o další druhy ovoce a zeleniny
připomene si významné svátky v anglicky mluvících zemích
charakterizuje složení žáků ve třídě
popíše zahájení vyučovací hodiny, průběh vyučovací hodiny
porovná vánoční zvyky v ČR, Británii a USA
orientuje se v kalendáři, čte a zapisuje letopočty, data
odvodí pravděpodobný význam nových slov v kontextu

Čtení s porozuměním (odpovědi na dané otázky na základě přečteného; děti celého 
světa a jejich životní styl; zjednodušená četba (pohádky, příběhy, povídky); 
významné svátky v anglicky mluvících zemích; ovoce, zelenina, původ potravin, 
kuchyně v anglicky mluvících zemích; u lékaře; záliby; domácí mazlíčci; ve městě; ve 
škole; sporty)

rozliší zdravou a nezdravou stravu
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení
udá rok a místo narození
popíše stav počasí
sestaví větu v minulém čase, upevní si slovosled otázky v minulém čase
hovoří v minulém čase o dějích a stavech v minulosti
pojmenuje světové strany a popíše zeměkouli, její členění na světadíly a oceány
popíše cestu do školy, k danému objektu
upevňuje pravopis množného čísla podstatných jmen
charakterizuje území ČR s využitím mapy

Psaní (komunikace přes internet; vylíčení zážitků z prázdnin; podání základních 
informací o sobě; popis cesty k danému objektu; směrová příslovce; popis 
situačního obrázku na dané téma; krátká sdělení v minulém čase o dějích a stavech 
v minulosti; jednoduchá pojednání o planetě Zemi;území ČR; významné 
svátky;jednoduché sdělení o oblíbeném sportu; využívání osvojených časů a 
gramatických pravidel v jednoduchých textech - jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

popíše velikonoční svátky
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Anglický jazyk 6. ročník

popíše zdravý způsob života
pojmenuje nejznámější míčové hry a sporty
charakterizuje hlavní postavy oblíbené knížky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

dialog
  

Anglický jazyk 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace,který se 
týká osvojovaných témat
seznámí se se zvyky a tradicemi původních obyvatel Ameriky
seznámí se s historickým původem obyvatel New Yorku
osvojí si slovní zásobu vztahující se k životu v moři
zeptá se na informaci, požádá o radu, poskytne pomoc
popíše nehodu a úraz
osvojí si slovní zásobu týkající se života v lese

Poslech s porozuměním (pojmenování zlomků; lesní plody a zvířata; chraňte Zemi - 
ochrana životního prostředí, recyklace; lidské tělo a péče o zdraví; oblíbená 
jídla;sluneční soustava; základní údaje o Británii Skotsku,Irsku; reálie USA,reálie 
Austrálie; názvy mořských živočichů; škola a kamarádi; na nádraží; dopravní 
nehoda,příběhy,pohádky, písně;

seznámí se se základními údaji o osídlování a kulturních tradicích Austrálie
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích

Mluvení (každodenní pozdravy, oslovení, představení se; zdvořilostní dialogické 
fráze; konverzační fráze v modelových situacích(telefonování, nakupování; popis 
života v lese; vyjádření ekologického postoje; lidské smysly, vyjádření postoje k mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
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Anglický jazyk 7. ročník

tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života
použije minulý čas průběhový
používá modální slovesa " must,mustn´t, can, should, shouldn´t, have to"
popíše lidské smysly a činnost lidských orgánů
vyjádří také ne "not...either, ani ... ani"neither ....not"
vyjádří vlastnost vazbou"as white as"
charakterizuje osobu
vyjmenuje části sluneční soustavy
vyjádří svůj postoj k ochraně životního prostředí s využitím modálních sloves
nacvičí rozhovor o zakoupení jízdenky na nádraží
předvede telefonický rozhovor

handicapovaným lidem;¨ popis péče o lidské zdraví; popis nehody, úrazu; 
charakteristika oblíbené pochutiny; části sluneční soustavy; popis zvířete; 
převyprávění příběhu; rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovního a 
větného přízvuku, intonace; rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se 
slovníkem; rozvíjení a používání gramatických jevů k realizaci komunikačního 
záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění)

zeptá se na informaci, požádá o radu, poskytne pomoc
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
charakterizuje zásady lidské hygieny
seznámí se se zvyky a tradicemi původních obyvatel Ameriky
rozliší "as/like" ve významu jako
seznámí se s historickým původem obyvatel New Yorku
osvojí si slovní zásobu vztahující se k životu v moři
seznámí se se základními údaji o osídlování a kulturních tradicích Austrálie
osvojí si předpřítomný čas prostý

Čtení s porozuměním (planeta Země a ochrana životního prostředí; lidské tělo a 
jeho části; sluneční soustava a její části; historický původ obyvatel Británie; život a 
kulturní dědictví Vikingů; zvyky a tradice původních obyvatel Severní Ameriky; 
historický původ obyvatel New Yorku; orientace v plánku města; základní údaje o 
osídlování a kulturních tradicích Austrálie; pohádky a příběhy;

orientuje se v plánku města
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení

Psaní (komunikace přes internet popis zážitku z prázdnin; vyplnění údajů o sobě; 
popis péče o lidské tělo; popis pracovního postupu při přípravě pochutiny; 
charakteristika významné události,svátku,místa; udání data letopočtu; popis zvířete; 
charakteristika osoby; kvízy, tajenky, plakáty k probíraným tematickým okruhům; 
popis zájmů; rozvíjení a vyžívání osvojovaných gramatických jevů v písemném 

sestaví větu v minulém čase
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Anglický jazyk 7. ročník

napíše soukromý dopis z dovolené
vyjádří množství "(a) little, (a) few"
popíše pracovní postup při přípravě pochutiny
popíše zvíře
charakterizuje osobu
vyrobí plakát k tématu Den Země

projevu žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění)

komunikuje přes internet
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 Den Země 

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

Anglický jazyk 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovacích témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat
seznámí se s historickými fakty Velké Británii

Poslech s porozuměním (učení se jazykům; filmy a knihy; móda; přátelství a 
povahové vlastnosti,chování kamarádů; interview; cestování; denní program; 
povinnosti a koníčky; potraviny a nakupování; Londýn; dějiny,významná místa a 
osobnosti UK a USA;pohádky, příběhy, písně)

zopakuje státní svátky a státní symboly Velké Británie
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Anglický jazyk 8. ročník

seznámí se s historickými fakty USA
seznámí se s historií rychlého občerstvení
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně
vyjádří určité a neurčité množství - počitatelnost podstatných jmen
používá vazby se slovesy "do, make, take, have"
opakuje a používá přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový
opakuje a používá předpřítomný čas prostý
opakuje a používá minulý čas prostý a minulý čas průběhový
zautomatizuje si předpřítomný čas průběhový
vyjádří svůj postoj k módě
používá trpný rod
používá společenské a zdvořilostní fráze
vede rozhovory o nakupování oděvů
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Mluvení (časové a místní údaje; filmy a knihy; telefonování; dialog při zajišťování 
ubytování; rozhovor o bydlení, popis pokoje; vyjádření problému; vyjádření přání; 
popis činností, které děláme během roku; vyprávění o průběhu dne; poděkování, 
vyjádření souhlasu, odmítnutí; požádání o něco; vyjádření povinností; rozhovory při 
nakupování; rozhovory o módě; přátelé a jejich charakteristické vlastnosti; 
rozhovory o cestování; rozhovory o stravování; vyprávění krátkého příběhu; zvuková 
a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovního a 
větného přízvuku a intonace;rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; 
mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru 
žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění)

rozšiřuje stupňování přídavných jmen a příslovcí
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu 
a vyhledává v něm požadovanou informaci
charakterizuje historii a vývoj módy
prohloubí výrazy matematické pojmy a operace
charakterizuje vlastnosti lidí
orientuje se v nabídce hotelu
orientuje se ve významech nápisů
seznámí se s historickými fakty Velké Británii
zopakuje státní svátky a státní symboly Velké Británie
seznámí se s historickými fakty USA
seznámí se s historií rychlého občerstvení

Čtení s porozuměním (četba textu s porozuměním na témata-bydlení; denní 
program; povinnosti a koníčky; povahové vlastnosti a chování lidí; móda v minulosti; 
matematické pojmy; světově známá kniha; hvězdná znamení; potraviny a 
nakupování; pohádky, příběhy, texty písní; reálie anglicky mluvících zemí, významné 
události a osobnosti v dějinách UK a USA)

odvodí pravděpodobný význam nových slov v kontextu
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Anglický jazyk 8. ročník

pracuje s cizojazyčnými texty v časopisech
vyplní základní údaje o sobě
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,rodina,školy,volného času a 
dalších osvojovaných témat
používá vazby se slovesy "do, make, take, have"
opakuje a používá minulý čas prostý a minulý čas průběhový
vyjádří osobní plány do budoucnosti
vyjádří běžné činnosti během dne
používá modální slovesa a jejich opisné tvary
vyjádří podmíněnou povinnost "should"
pojmenuje pamětihodnosti Londýna
popíše postup při přípravě jídla

Psaní (dopis o sobě, svých pocitech;
texty nebo plakáty k tématickým okruhům - můj typický den; moje oblíbená kniha; 
oblíbený módní styl; slangové výrazy; charakteristika vlastností a chování osob; 
Londýn; historická událost nebo osobnost v dějinách UK a USA; stravování; plány na 
prázdniny; tvorba kvízu; práce se slovníkem; rozvíjení dostačující slovní zásoby k 
písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím; rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění)

odpoví na otázky vztahující se k probíraným tématům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozhovor
  

Anglický jazyk 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně

Poslech s porozuměním (letní prázdniny; rodina, příbuzenské vztahy, přátelé; Praha; 
významné svátky; domácí povinnosti,vaření; budoucí povolání a zájmy; dojmy z 
cestováním hromadných dopravních prostředcích; diskuse o módních trendech, 
vhodném oblečení; rozhovory o sportech, členění druhů sportů; návštěva lékaře; 

rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se 
týká osvojovaných témat
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Anglický jazyk 9. ročník

vyjmenuje atraktivní místa a historické památky ČR
hovoří o módních trendech,vhodném oblečení pro různé události
vyjmenuje druhy povolání
prohloubí si vědomosti o historických faktech Velké Británie
prohloubí si vědomosti o historických faktech USA
pracuje s cizojazyčnými texty v časopisech
upevní si konverzační obraty potřebné při návštěvě lékaře

příroda a přírodní krásy; dějiny UK, USA; významné osobnosti; četba a významní 
spisovatelé; příběhy, pohádky,písně; slovesa ve spojení s počítačovou technikou)

zautomatizuje si význam sloves a zkratek používaných při práci s PC
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života
vyjádří české "přijet"
systematicky tvoří otázky a odpovídá na ně
vyjádří své tužby a postoje, plány do budoucnosti
uvědomí si pořadí přídavných jmen v přívlastku
tvoří přídavná jména příponami
tvoří vedlejší věty příslovečné časové, místní a účelové
tvoří vedlejší věty podmínkové
tvoří vedlejší věty vztažné
používá ve sděleních modální slovesa
využívá v promluvách triády nepravidelných sloves
jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
požádá o svolení, službu, pomoc, radu

Mluvení (společenské fráze – pozdravy, rozloučení, představování; běžná 
komunikace při cestování, návštěvě lékaře, zjišťování údajů, vysvětlení cesty, dotazu 
na cestu; žádost o radu, poskytnutí informace; žádost o poskytnutí služby, pomoci, 
rady, doporučení; gratulace, lítost, nejistota; sdělení dojmů z návštěvy turisticky 
atraktivního místa; situační rozhovory a diskuse na probíraná témata; využívání 
osvojených časů a gramatických pravidel v tematických promluvách; rozvíjení 
dostatečně srozumitelné výslovnosti, slovního a větného přízvuku, intonace; 
rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem)

poskytne radu, doporučí způsob řešení
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech

Čtení s porozuměním (přírodní krásy; historické památky; atraktivní místa a 
významné osobnosti České republiky,Velké Británie a USA; dějiny Velké Británie; 
dějiny USA; kulturní zvyky naší i cizích zemí; učení se jazykům; matematické rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
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Anglický jazyk 9. ročník

orientuje se v programu výletu, zájezdu
odvodí pravděpodobný význam nových slov v kontextu
používá výkladový slovník
pojmenuje matematické pojmy
charakterizuje kulturní zvyky naší země a cizích zemí
stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a konverzace
orientuje se v časech podle jízdních řádů
vyjmenuje druhu sportů
prohloubí si vědomosti o historických faktech Velké Británie
prohloubí si vědomosti o historických faktech USA
zná nejdůležitější informace o zemích studovaného jazyka

pojmy,slovní úlohy; charakteristika sportů; časy v jízdních řádech; práce s 
cizojazyčným časopisem; pohádky, příběhy, písně)

pracuje s cizojazyčnými texty v časopisech
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat
reaguje na jednoduché písemné sdělení požadovanou odpovědí
charakterizuje osobnost, pocity, postoje
vyjádří příbuzenské vztahy
vystihne podstatné momenty ze společného výletu, zájezdu
popíše pracovní postup
vytváří a upevňuje si jazykové návyky formou obměňování, třídění, vyhledávání a 
opravování chyb
napíše dopis hostitelské rodině
vyplní osobní dotazník
popíše předmět
vytvoří pozvánku na událost

Psaní (zdvořilostní fráze užívané při psaní osobního i oficiálního dopisu; pozvánka; 
popis zdravotních potíží; osobní dotazník – vyplnění základních údajů; vyjádření 
příbuzenských vztahů, rodokmen -charakteristika rodiny; charakteristika osobnosti a 
jejích pocitů,plánů a přání; popis předmětu, místa, cesty; recept – jednoduchý 
pracovní postup; popis historické události; práce se slovníkem; tvorba plakátů a 
kvízů; využívání osvojených časů a gramatických pravidel v písemné komunikaci; 
rozvíjení dostačující slovní zásoby k písemné komunikaci vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a komunikačním situacím, automatizování gramatických jevů 
využívaných k realizaci písemného projevu (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

vyjádří vlastní zájmy a dovednosti s ohledem na volbu povolání
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
dialogy
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5.3 Německý jazyk

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6
   Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Německý 

jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných 
mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované 
Evropy a světa.

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

Německý jazyk se vyučuje v 7. - 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávání v Německém jazyce 
předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění.

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Kompetence k učení:

• žák rozvíjí schopnosti a dovednosti potřebné k osvojování učiva
Kompetence k řešení problémů:

• žák hledá optimální řešení
Kompetence komunikativní:

• žák tvoří otázky
• vede rozhovory

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

Kompetence sociální a personální:
• žák pracuje ve skupině a zastává jednotlivé role ve skupině
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Název předmětu Německý jazyk
Kompetence občanské:

• žák projevuje pozitivní přístup k německy mluvícím zemím
Kompetence pracovní:

• žák pracuje se slovníky a jazykovými příručkami
  

Německý jazyk 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vytvoří jednoduchou oznamovací větu podle pravidel německého slovosledu
vytvoří doplňovací otázku
sestaví jednoduchou otázku zjišťovací a odpoví na ni
správně používá osobní a přivlastňovací zájmena
nahradí člen určitý členem neurčitým a naopak
správně používá zápor kein, nicht
vhodně používá předložku um, am / v časových údajích

Mluvnice (časování pravidelných sloves; sloveso sein a mögen; slovosled W otázek, 
slovosled oznamovací věty; zápor nicht, otázky zjišťovací (ja, nein); zájména osobní, 
přivlastňovací (mein, dein); určitý a neurčitý člen; zápor kein; rozkazovací způsob; 
předložky)

tvoří a používá správné tvary sloves a podstatných jmen
řídí se jednoduchými verbálními pokyny učitele
použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech
představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět
sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, 
kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět
vyplní jednoduchý formulář o sobě
reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho 
samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co 
dělá, vlastní a umí, má rád/nerad)
představí členy své rodiny

Tematické okruhy (osobní údaje, rodina, přátelé, škola, volný čas, zvířata, osobní 
program, barvy, číslovky, dny v týdnu, německy mluvící země)

zachytí některé informace v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se 
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Německý jazyk 7. ročník

vztahuje ke každodenním tématům
rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům
rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti 
nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života
porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z 
každodenního života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu)
napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj 
věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí
napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. představí členy své 
rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní 
a umí
vyhledá v mapě německy mluvící země a jejich hlavní města
porozumí jednoduchým nápisům, popisům, pokynům, příkazům, zákazům
osvojuje si základní výslovnostní návykyZvuková a grafická podoba jazyka (základní výslovnostní návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou slov) rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
pracuje s cizojazyčným slovníkemSlovní zásoba (slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných tematických 

okruhů, práce
se slovníkem)

osvojí si slovní zásobu k probíraným tematickým okruhům

  

Německý jazyk 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vhodně používá předložky in, nach, für
vhodně používá předložky im, um / v časových údajích
tvoří množné číslo podstatných jmen
časuje pravidelná i některá vybraná nepravidelná slovesa
skloňuje osobní zájmena

Mluvnice (časování sloves např. möchten, fahren, stehen, hängen, liegen, sitzen; 
müssen, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmeno unser, skloňování 
osobních zájmen, slovosled ve větě, předložky)

používá přivlastňovací zájmeno unser



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

66

Německý jazyk 8. ročník

osvojuje si pravidla gramatiky
porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v 
projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam 
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech 
nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, 
který se vztahuje ke každodenním tématům
účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů za použití jednoduchých 
slovních spojení a otázek
popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět
odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, činnostech 
nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za 
použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět
zeptá se na konkrétní informace (např. o předmětech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, 
jednoduchých slovních spojení a vět
porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z 
každodenního života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu)
sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz 
nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá (např. jak se 
má, kde je, co dělá, zda souhlasí, či nesouhlasí), za použití základních zdvořilostních 
obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování)

Tematické okruhy (čas, prázdniny, bydlení, volný čas, denní program, přátelé, 
německy mluvící země)

odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátká sdělení či 
otázky týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů z jeho okolí 
a činností, které běžně vykonává
rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slovZvuková a grafická podoba jazyka (základní výslovnostní návyky,

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov) osvojuje si základní výslovnostní návyky
Slovní zásoba (slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných tematických 
okruhů, práce

porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou li mu 
pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak 
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Německý jazyk 8. ročník

nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost)
osvojí si slovní zásobu k probíraným tematickým okruhům

se slovníkem)

pracuje s cizojazyčným slovníkem
  

Německý jazyk 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
tvoří, používá správné tvary sloves v přítomném a minulém čase
používá předložky v náležitém pádě
správně používá gramatická pravidla

Mluvnice (způsobová slovesa können, dürfen, wollen; pretéterium sloves sein a 
haben; sloveso tun ve spojení weh tun; perfektum některých pravidelných a 
některých nepravidelných sloves, skloňování osobních zájmen, přivlastňovací 
zájmena; časové údaje; podmět man, množné číslo některých podstatných jmen; 
stupňování přídavných jmen a příslovcí; rozkazovací způsob; porovnání pomocí als; 
souvětí se spojkou deshalb)

používá správné tvary podstatných jmen v množném čísle

porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v 
projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam 
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost)
porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a jednoduchý poslechový text, který 
se vztahuje ke každodenním tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu)
odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá
porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, 
zákazům na informačních tabulích, s nimiž se setkává v každodenním životě (např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost)
rozumí jednoduchému textu a najde konkrétní informace (např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém 
jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života a je 
podpořen obrazem
napíše jednoduché texty týkající osvojovaných témat

Tematické okruhy (týdenní program, lidské tělo, město a venkov, cestování, počasí, 
oblečení,svátky a zvyky, dovolená)

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Zvuková a grafická podoba jazyka (vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov) rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
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Německý jazyk 9. ročník

osvojuje si základní výslovnostní návyky
osvojí si slovní zásobu k probíraným tematickým okruhůmSlovní zásoba (slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných tematických 

okruhů, práce se slovníkem) pracuje s cizojazyčným slovníkem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
dialog

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
práce s obrazovým materiálem
   

5.4 Konverzace v anglickém jazyce

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Povinný

  

Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce
Oblast

Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce vede ke snížení jazykové bariery a přispívá ke zvýšení možností a uplatnění 
žáka v budoucím životě. Získání schopnosti vést rozhovor i souvisle hovořit v běžných situacích 
každodenního života, schopnosti písemně zformulovat běžné typy sdělení s respektováním základních 
pravidel. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí příslušné jazykové oblasti, jejich zvyky 
a tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného porozumění mezi národy, tolerance, respektu a úctě 
ke kulturním hodnotám jiných národů Požadavky na vzdělávání v anglickém jazyce směřují v ŠVP k dosažení 
úrovně A2, Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsahové, časové a organizační vymezení Konverzace v anglickém jazyce je předmět v 9. ročníku s časovou dotací jednu hodinu týdně. Výuka probíhá 
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Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

v jazykové učebně nebo v kmenových třídách s využitím audiovizuální techniky.
Výuka směřuje především k praktickému používání jazyka jako komunikačního prostředku a vytváří 
"nadstavbu" předmětu anglického jazyka. Výuka je zaměřena hlavně na řečové dovednosti (ústní 
vyjadřování, řešení jednoduchých situací – komunikace). Cílem tohoto předmětu je upevnění stávající 
slovní zásoby a její rozšíření, její využití v komunikaci, shrnutí a prohlubování vědomostí žáka.

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k řešení problémů:

• žák vhodně reaguje s pomocí cizího jazyka na navozené problémové situace z reálného 
života (metoda hraní rolí, simulace);

Kompetence komunikativní:
• žák procvičuje porozumění mluvenému slovu pomocí audio a videonahrávek
• při hraní rolí je  žák v interakci s ostatními žáky

Kompetence sociální a personální:
• žák spolupracuje, učí se vzájemné pomoci a respektu na základě vhodných konverzačních témat

Kompetence občanské:
• žák je motivován k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí s využitím 

autentických obrázků 
• využívá zkušenosti z cizojazyčného prostředí k přiblížení chování a jednání lidí různých 

sociokulturních skupin

Kompetence k učení:
• žák si rozšiřuje slovní zásobu a zdokonaluje výslovnost s využitím hudební a filmové produkce 

anglofonních zemí
• využívá ICT pro získávání informací, řešení úkolů a pro komunikaci

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

Kompetence pracovní:
• žák pravidelně pracuje se svým jazykovým portfoliem

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace na II. stupni je 1 hodina k posílení komunikační dovedností anglického jazyka.
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Konverzace v anglickém jazyce 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
mluví o své rodině, kamarádech,škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech
zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny pomalu 
a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se 
týká osvojovaných témat
užívá při konverzaci osvojené zdvořilostní a konverzační fráze

(popíše svoji rodinu,sebe, svoje zájmy, plány do budoucnosti;uvede příklady frází, 
které využije při zdvořilostní konverzaci s cizincem;
dokáže napsat dopis kamarádovi, zahraniční rodině;charakterizuje jednotlivé 
činnosti, vztahy ve škole, popíše školní prostředí a školní předměty;uvede příklady 
frází, které využije při cestování, nakupování,žádání o pomoc, nabídnutí 
pomoci;vyjmenuje a popíše zdravotní problémy, které může řešit při pobytu v 
zahraničí;popíše události, které se v aktuální době odehrávají u nás i ve 
světě;charakterizuje zemi, město, region, ve kterém žije;charakterizuje svátky v 
našem prostředí a v anglicky mluvících zemí;pracuje s cizojazyčným časopisem a 
konverzuje o aktuálních událostech;čte publikace cizojazyčné četby,cizojazyčné 
časopisy a pracuje s jejich textem;popíše oblíbenou knihu, film;hovoří o využití 
počítačové techniky v životě mladých lidí)

pracuje s cizojazyčnými texty a odvodí pravděpodobná význam slov a vět v nich
   

5.5 Matematika

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

Celkem

4 5 5 5 5 4 4 5 5 42
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat 

znalosti z matematiky v různých situacích občanského a profesního života. V hodinách matematiky proto 
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Název předmětu Matematika
vyučující cíleně motivují žáky k řešení matematických problémů; vedou žáky k matematizaci reálných 
situací a k posuzování věrohodnosti výsledků; rozvíjejí u žáků schopnost správně se matematicky 
vyjadřovat; podporují u žáků důvěru v jejich schopnosti; vychovávají žáky k vytrvalosti, kritičnosti a týmové 
spolupráci; budují u žáků pozitivní vztah k matematice.
Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace.
Matematické vzdělávání na 1. stupni pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí 
vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet 
různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, vyjadřují výsledky svého 
pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí schopnost uvažovat.
Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika 
na 1. stupni. Předmět je již svou podstatou zaměřen především na rozvoj dovedností žáků.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, 
určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i 
žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v 
samostatné a kritické práci se zdroji informací.

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

Výuka probíhá v kmenových učebnách, lze využívat i jiné učebny. 
Vyučovací předmět má v 1. ročníku časovou dotaci 4 hodiny týdně, ve 2. - 5. ročníku má časovou dotaci 5 
hodin týdně.  V 6. a 7. ročníku je časová dotace 4 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku s dotací 5 hodin týdně. 

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy • Fyzika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
• žák si osvojí, případně rozvine využití matematických operací
• rozšíří si rejstřík teoretických pojmů, zvládne operace s nimi a zapojí si je do systému intelektových 

dovedností
• ověří si potřebnost a instrumentální užitečnost matematických znalostí pro život
• v rámci hodnocení vlastního výkonu v matematice se žák učí reálně hodnotit své schopnosti a 

možnosti v budoucím uplatnění
• při sebehodnocení výkonu v matematice se žák učí posoudí možnost svého uplatnění v soutěži s 

ostatními žáky, ověřuje si tak výši intelektových a kreativních kvalit své osobnosti 
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Název předmětu Matematika
Kompetence k řešení problémů:

• žák při provádění matematických operací si žák osvojuje algoritmus řešení problémových úloh, učí 
se nacházet taktiku pro zvládání problémových úkolů

• uvažuje o různých možnostech řešení, zvažuje možné cesty k řešení
Kompetence komunikativní:

• žák si zdokonaluje schopnost spolupráce s ostatními, učí se identifikovat svou roli ve skupině
• učí se naslouchat a kooperovat a přiměřeně se přizpůsobit taktickým rozhodnutím pracovní 

skupiny
• učí se přiměřenými prostředky prosadit svůj názor a své řešení úkolu
• zdokonaluje se v dovednosti prezentovat výsledky své práce i práce celé pracovní skupiny
• prostřednictvím matematické výuky zdokonaluje své vzdělání v oblasti spojení matematiky, 

informačních technologií a práce s PC
Kompetence sociální a personální:

• žák prostřednictvím spolupráce a kompetice při plnění úkolů a v průběhu výuky se žák učí 
uvědomovat si své schopnosti a svou cenu

• i v případě méně uspokojivého výsledku v matematice si žák uchovává vědomí svého významu 
(uvědomuje si svoje nadání, své pozitivní vlastnosti či dovednosti mimo sféru matematiky)

• aktivně se zapojuje do skupinové práce
• hodnotí svoji práci i práci ostatních, dokáže přijmout pochvalu i kritiku

Kompetence pracovní:
• žák si uvědomuje matematiku a svůj výkon v ní jako základní předpoklad svého budoucího 

profesního uplatnění, mimo jiné také prostřednictvím propojení s informatikou, s počítačovou 
gramotností

• učí se hodnotit své kvality a úsilí, s nímž změn ve svém výkonu dosahuje
• dodržuje pracovní postup
• zhodnotí svoje výsledky a ze svých chyb si bere ponaučení
• dodržuje zásady hygieny a psychohygieny při práci a efektivně odpočívá
• pracuje flexibilně, přizpůsobuje se měnícím se podmínkám
• snaží se o pokrok a zlepšení
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Název předmětu Matematika
Kompetence občanské:

• žák respektuje individuální odlišnosti a názory ostatních
• není lhostejný k problémům okolí a dokáže se vcítit do situace ostatních
• řeší problémové úlohy, které odrážejí reálné situace všedního života

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace na I. stupni je 4 hodiny pro získání i posílení algoritmů a pamětného počítání.
Disponibilní časová dotace na II. stupni je 3 hodiny pro upevnění matematických dovedností a rozšíření 
učiva v 9. ročníku.

  

Matematika 1. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k znázorňování reálných situací, počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků do 20, rozkládá desítku
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti, sčítá, odčítá, porovnává čísla do 20
užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose, odpočítává a ukazuje na 
počítadle, znázorňuje desítku

Čísla a početní operace (obor přirozených čísel do 20; počítání předmětů v daném 
souboru; vytváření různých konkrétních souborů s daným počtem prvků; čtení, 
psaní a porovnávání čísel - větší, menší, rovná se; sčítání a odčítání v oboru do 20 
bez přechodu i s přechodem desítky)

provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých 
případech
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace, řeší 
úlohy s využitím vztahu o n-více/ o n-méně
popisuje jednoduché závislosti z praktického života, vyhodnocuje zápis slovní úlony, 
znázorňuje slovní úlohy, odpovídá na otázku

Závislosti, vztahy a práce s daty (používá sčítání a odčítání při řešení praktických 
situací; řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru do 20; řeší slovní úlohy 
vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru 0 - 20 s přechodem desítky, řeší slovní 
úlohy vedoucí ke vztahům o n-více /o n-méně v probíraném učivu; doplňuje tabulky, 
matematické řetězce, zápis m, kg, l, kč) doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
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Matematika 1. ročník

seznámí se se základními jednotkami délky, váhy, objemu a měny a učí se jejich 
zápis /m, kg, l, kč/, sčítá je a odčítá
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
porovnává velikosti útvarů
rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

Geometrie v rovině a prostoru (geometrické pojmy - vpravo, vlevo, pod, nad, před, 
hned za, hned před; konkrétní orientace v prostoru; základní útvary v rovině - 
trojúhelník, čtverec, kružnice, obdélník; tělesa - krychle, kvádr, válec, koule - tvarové 
rozlišení)

seznamuje se s pravítkem - správné držení, rýsování čar, obtahování, spojování 
bodů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

problémové úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

smyslová cvičení, pozornost, soustředění
  

Matematika 2. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
provádí zpaměti sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel do 20
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100 a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti
orientuje se na číselné ose, zobrazí číslo na číselné ose
počítá po desítkách a po jedné v oboru do 100
sčítá a odčítá násobky deseti

Čísla a početní operace (číselná řada do 100; porovnávání čísel, číselná osa; počítání 
po desítkách, po jedné v oboru do 100; čtení a zápis čísel; sčítání a odčítání bez 
přechodu a s přechodem přes desítku; součet a rozdíl čísel; sčítanec a záměna 
sčítanců; závorky; řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel; sčítání a 
odčítání násobků deseti; násobení a dělení přirozených čísel v oboru do 100, 
názorné zavedení násobení a dělení na souborech předmětů; možnost použití 
tabulky násobků při výpočtech; řady násobků daného čísla; činitel a záměna činitelů; 
automatizace násobilek 2,3,4,5,6,7,8,9,10; řešení slovních úloh na násobení a sčítání sčítá a odčítá více než jedno číslo
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Matematika 2. ročník

sčítá a odčítá bez přechodu desítky v oboru do 100
sčítá a odčítá s přechodem desítky v oboru do 100
počítá jednoduché příklady se závorkami
řeší slovní úlohy s využitím vztahu o n-více, o n-méně
rozloží číslo na desítky a jednotky
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
seznámí se se zaokrouhlováním čísel na desítky
seznámí se s algoritmem násobení a dělení přirozených čísel v oboru do 100
provádí s pomůckou násobení a dělení přirozených čísel v oboru do 100
řeší slovní úlohy s využitím vztahu n-krát více, n-krát méně
používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků

s užitím závorek v oboru do 100; řešení slovních úloh s využitím vztahu n-krát více, 
n-krát méně, o n-více, o n-méně; sčítání a odčítání více než jednoho čísla; řešení 
slovních úloh na sčítání a odčítání více než jednoho čísla; zaokrouhlování na desítky; 
jednotky hmotnosti a objemu (kg, l), měnová jednotka (Kč) jejich sčítání a odčítání

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Závislosti, vztahy a práce s daty (orientování v čase, hodina, minuta; čtení časových 
údajů na různých typech hodin; sledování jednoduchých závislostí na čase, délka 
vyučovací hodiny, doba svačiny a oběda)

orientuje se v čase

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
porovnává velikost útvarů
označí bod
narýsuje a označí přímku
změří délku úsečky
narýsuje úsečku dané délky
rozezná polopřímku, přímku, úsečku a bod
rozezná různoběžné a rovnoběžné přímky
používá při měření jednotky délky (metr, centimetr, milimetr)

Geometrie v rovině a prostoru (základní útvary v rovině; lomená, rovná a křivá čára, 
kreslení lomených, rovných a křivých čar; bod, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh; odhad délky úsečky, měření délky úsečky, jednotky 
délky a jejich převody, metr, centimetr, milimetr; označení bodu, přímek a úseček, 
rýsování úseček dané délky; vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžné a 
různoběžné přímky; náčrty a rýsování do čtvercové sítě; základní útvary v prostoru, 
kvádr, krychle, válec, koule, kužel; modelování těles; poznávání geometrických těles 
v praxi)

seznámí se s převodem jednotek
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Matematika 3. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k řešení reálných situací
čte a zapisuje čísla v oboru do 1 000
používá lineární uspořádání v oboru čísel do 1 000
provádí zpaměti násobení a dělení oboru čísel do 100
řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace
určí počet prvků v daném souboru
vytvoří soubory s daným počtem prvků
porovnává a znázorní na číselné ose přirozená čísla v oboru do 1 000
zapisuje vztahy rovnosti a nerovnosti
znázorní číslo na číselné ose
zaokrouhluje čísla na desítky a na stovky
rozloží číslo v desítkové soustavě
sčítá a odčítá zpaměti násobky sta
ovládá algoritmy písemného sčítání a odčítání
používá algoritmus dělení se zbytkem
tvoří slovní úlohy, ve kterých používá osvojené početní operace
provádí násobení a dělení dvojciferných čisel jednociferným číslem
provádí násobení trojciferných čísel jednociferným číslem

Číslo a početní operace (násobení a dělení v oboru násobilky, obor přirozených čísel 
do 1 000; číselná řada; počítání po stovkách, desítkách a jednotkách; čtení a zápisy 
trojciferných čísel, porovnávání a znázornění na číselné ose; zaokrouhlování čísel na 
stovky a desítky; rozklad čísla v desítkové soustavě; sčítání a odčítání násobků sta; 
sčítání a odčítání čísel bez i s přechodem násobků sta; písemné sčítání a odčítání, 
odhad a kontrola výsledku; písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledku; 
písemné odčítání, kontrola výsledku; řešení a vytváření slovních úloh na sčítání a 
odčítání, na vztahy o n-více (méně), vztahů n-krát více (méně) v oboru probraných 
násobilek a dělení se zbytkem; pamětné a písemné násobení dvojciferných a 
trojciferných čísel jednociferným činitelem; dělení násoků deseti jednociferným 
číslem, násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel; dělení se zbytkem; užití 
závorek)

provádí násobení a dělení mimo obor násobilek
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času sekunda, minuta, 
hodina

Závislosti, vztahy a práce s daty (orientace v čase; časové jednotky - h, min, s; 
převádění jednotek času; čtení údajů na hodinách včetně digitálních; sledování 
jednoduchých závislostí na čase během dne - příchod a odchod do školy; délka popisuje jednoduché závislosti z praktického života
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Matematika 3. ročník

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
rozlišuje a popisuje jednoduché závislosti na čase během dne
vyjmenuje jednotky délky - milimetr, centimetr, decimetr, metr, kilometr
provádí převody jednotek délky - mm, cm, dm, m, km

vyučovací hodiny, přestávky; doba snídaně,oběda, večeře; délka spánku; převody 
jednotek délky mm, cm,dm, m, km, hmotnosti: g, kg, t; a objemu: l, hl; doplňování 
tabulek, matematických řetězců, posloupnosti čísel; řešení slovních úloh z 
praktického života)

provádí osvojené početní operace s jednotkami hmotnosti - g, kg, t a objemu - l, hl
vyznačí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek, rovnoběžky a různoběžky
sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr
určí, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary - trojúhelník, čtverec, 
obdélník a čtyřúhelník
porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením délek 
jeho stran
určí a dokresluje jednoduché souměrné útvary v rovině
určí, pojmenuje a popíše jednoduchá tělesa - krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec a 
koule
nachází ve svém okolí rovinné útvary - trojúhelník, čtverec, obdélník a čtyřúhelník, a 
tělesa - krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule

Geometrie v rovině a prostoru (kreslení křivých a rovných čar; přímka - rýsování 
přímek; polopřímka - vyznačování polopřímek; vzájemná poloha dvou přímek; 
rovnoběžky, různoběžky; označování průsečíku různoběžek; měření úseček s 
přesností na mm; odhad délky úsečky a vzdálenosti; rýsování úsečky dané délky v 
cm a mm; kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti; rovinné obrazce 
(trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník); strana rovinného obrazce; měření délek 
stran rovinných obrazců; výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek jeho 
stran; modelování staveb tvaru kvádru, krychle podle daného plánu - užívání 
stavebnic, krabiček; měření délek hran tělesa)

načrtne a narýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
problémové úkoly
  

Matematika 4. ročník

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

78

Matematika 4. ročník

Učivo ŠVP výstupy
počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících
čte, píše a zobrazuje čísla na číselné ose
využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel
vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
porovnává množství a velikost (větší, menší, stejný)
písemně dělí jednociferným dělitelem
provádí odhad a kontrolu svého výpočtu
písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem
rozkládá čísla v desítkové soustavě
řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádí početní výkony s čísly v daném 
oboru a na vztahy o n-více (méně), n-krát více (méně)

Obor přirozených čísel do 1 000 000 (posloupnost přirozených čísel do 1 000 00; 
počítání po statisících, desetitisících, tisících; zápis čísel v desítkové soustavě; 
rozklad čísla v desítkové soustavě; porovnávání čísel do 1 000 000; číselná osa, 
porovnávání čísel, vyznačování intervalů čísel na číselné osy; zaokrouhlování čísel na 
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky; sčítání a odčítání čísel v daném oboru; 
vlastnosti sčítání a odčítání; vztahy mezi sčítáním a odčítáním, pamětné sčítání a 
odčítání přirozených čísel - čísel majících nejvýše tři číslice různé od nuly; pamětné 
násobení a dělení jednociferným číslem;odhad a kontrola výsledku; vztahy mezi 
násobením a dělením, vlastnosti násobení, užívání závorek; písemné násobení jedno 
a dvouciferným činitelem; písemné dělení jednociferným dělitelem; řešení slovních 
úloh na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy o n- více (méně), n-krát více 
(méně); diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády)

řeší slovní úlohy na dva až tři početní výkony
orientuje se v situacích z každodenního života, v nichž se využívá nejjednodušších 
případů kvantitativního vyjádření části celku zlomkem
modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
názorně vyznačuje části celku (1 /2, 1/4)
řeší jednoduché slovní úlohy na určení 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 daného počtu

Zlomky - celek, část, zlomek (zlomky, celek, část; čitatel, jmenovatel, zlomková čára; 
vyznačení poloviny, čtvrtiny celku; polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina - 
znázorňování, modelování částí celku; sčítání zlomků se stejným jmenovatelem v 
jednoduchých případech; řešení a vytváření jednoduchých slovních úloh na určení 
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 z daného počtu; vyjádření celku z jeho dané poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny; porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem; 
sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem) porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

určí vzájemnou polohu dvou přímek
narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice

Geometrie v rovině a prostoru (lomená čára, rovnoběžky, kolmice, kružnice - 
seznámení s učivem; vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky, 
různoběžky - průsečík; kreslení a rýsování rovnoběžek, různoběžek; vyznačování 
průsečíku; rýsování libovolného rovnoběžníku; kolmice, kolmost - rýsování kolmice 
pomocí trojúhelníku s ryskou; kruh, kružnice - rýsování kružnice s daným středem a 

určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
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Matematika 4. ročník

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru
řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu obdélníku a čtverce
vymodeluje síť kvádru, krychle
vymodeluje kvádr, krychli z dané sítě

poloměrem; osa souměrnosti - určování os souměrnosti překládáním papíru na 
názorných obrázcích; souměrné útvary, souměrné útvary ve čtvercové síti; 
konstrukce souměrného útvaru ve čtvercové síti; modelování souměrných útvarů; 
rovnoramenný trojúhelník; rovnostranný trojúhelník; obsah čtverce a obdélníku ve 
čtvercové síti; užití základních jednotek obsahu; síť kvádru, krychle, rozložení 
krabičky; řešení jednoduchých slovních úloh na výpočty obsahů obdélníků a čtverců; 
různé pohledy na tělesa; modelování krychle, kvádru; určení povrchu kvádru, 
krychle součtem obsahů stěn; grafický součet a rozdíl úseček)

graficky sečte a odečte úsečky

  

Matematika 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při sčítání, odčítání, násobení a 
dělení přirozených čísel
využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení a dělení nejvýše 
dvojciferným dělitelem
dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel
provádí písemné početní operace včetně kontroly výsledku
porozumí textu jednoduché úlohy a úlohu vyřeší, zformuluje odpověď k získanému 
výsledku
zaokrouhluje přirozená čísla
provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací
využívá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě

Obor přirozených čísel do milionu a přes milion (čtení a zápis čísel větších než 
milión; porovnávání přirozených čísel; zobrazování přirozených čísel na číselné ose; 
řešení jednoduchých nerovnic; zaokrouhlování přirozených čísel; pamětné i písemné 
sčítání a odčítání přirozených čísel; pamětné i písemné násobení a dělení 
přirozených čísel; dělení jedno a dvojciferným dělitelem; dělení se zbytkem; pořadí 
početních výkonů; užití vlastností početních výkonů - komutativnost, asociativnost, 
distributivnost; řešení slovních úloh; význam znaménka "-"; vyznačení záporného 
celého čísla na číselné ose)

porovnává čísla
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Matematika 5. ročník

orientuje se na číselné ose
znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí -100 až +100
nalézá příklady využití záporných čísel v běžném životě
píše a čte desetinná čísla
zobrazí desetinné číslo řádu desetin a setin na číselné ose
porovnává desetinná čísla
sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin, setin a tisícin
zaokrouhluje desetinná čísla
násobí a dělí desetinné číslo 10, 100, 1000
řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel

Desetinná čísla (zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem; 
zápis a čtení řádů desetin, setin, tisícin; pamětné a písemné sčítání, odčítání a 
zaokrouhlování des. čísel; porovnávání des. čísel; násobení a dělení des. čísel 10, 
100, 1000; pamětné i písemné násobení des. čísla přirozeným číslem; pamětné i 
písemné dělení des. čísla přirozeným číslem; řešení slovních úloh)

písemně dělí desetinné číslo přirozeným číslem
porovná zlomky se stejnými jmenovateli
sčítá a odčítá zlomky se stejnými jmenovateli
vypočítá část celku vyjádřenou zlomkem

Zlomek (zlomky se jmenovatelem 10, 100, 1000 a jejich zápis des. číslem; sčítání a 
odčítání zlomků se stejným jmenovatelem; výpočet části celku vyjádřené zlomkem)

převádí zlomky se jmenovatelem 10, 100, 1000 na des. číslo a naopak
doplní údaje do připravné tabulky
vyhledává v tabulce nebo diagramu
orientuje se v jednotkách času a provádí jejich převody
dosadí za proměnnou
znázorňuje body v soustavě souřadnic

Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády (čtení a sestavování tabulek různých závislostí; 
čtení a sestavování sloupkových diagramů; dosazování za proměnnou; závisle a 
nezávisle proměnná; přímá úměrnost; soustava souřadnic; římské číslice; jednotky a 
převody jednotek; průměrná rychlost; orientace v prostoru a čase)

orientuje se v římských číslicích
rozezná základní rovinné obrazce (kruh, kružnice, čtverec, obdélník, trojúhelník) a 
provádí jejich konstrukce
dodržuje zásady rýsování
využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii (bod, úsečka, 
polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice)
graficky sčítá a odčítá úsečky
rozlišuje obvod a obsah rovinného obrazce a provádí výpočty

Základní útvary v rovině (úsečka - shodnost, střed, osa, grafický součet a rozdíl; 
vzájemná poloha dvou přímek v rovině - rovnoběžky a kolmice; druhy a vlastnosti 
trojúhelníků; trojúhelníková nerovnost; obvod; čtverec a obdélník - obvod, obsah, 
úhlopříčky a jejich vlastnosti; pravidelné obrazce; kružnice - vzájemná poloha dvou 
kružnic; osově souměrné útvary; jednotky délky a obsahu - převody; řešení slovních 
úloh z praxe)

určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců a 
obdélníků
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Matematika 5. ročník

používá základní jednotky obsahu
převádí jednotky délky a obsahu
určí vzájemnou polohu dvou kružnic
pozná osově souměrné útvary
rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, válec) a určí na nich základní rovinné 
útvary
charakterizuje krychli a kvádr

Základní útvary v prostoru (kvádr a krychle - popis, vlastnosti, výpočet povrchu a 
objemu; řešení slovních úloh z praxe)

používá vzorce pro objem a povrch kvádru a krychle ve výpočtech
vyhledává v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
řeší úlohy

Nestandardní úlohy (slovní úlohy na logický úsudek; úlohy se zábavnou tématikou; 
magické čtverce a trojúhelníky; úlohy na prostorovou představivost; hlavolamy; 
rébusy) využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z 

běžného života
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
problémové úkoly

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
problémové úkoly, instruktáž
  

Matematika 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
provádí základní početní operace s desetinnými čísly
porovnává desetinná čísla

Desetinná čísla (porovnávání; zaokrouhlování; početní operace; převody jednotek 
délky, hmotnosti, obsahu)

zaokrouhluje desetinné číslo na daný řád
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Matematika 6. ročník

znázorní desetinné číslo na číselné ose
užívá písemné algoritmy s desetinnými čísly a provádí odhad výsledku
převádí jednotky délky, hmotnosti, obsahu
využívá kalkulátor
řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly
rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené; společný dělitel a společný násobek
využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10)
rozloží dvojciferné číslo na součin prvočísel
určí nejmenší společný násobek čísel, největší společný dělitel 2 až 3 přirozených 
čísel
určí násobky a dělitele čísla

Dělitelnost přirozených čísel (prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší 
společný
násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti)

řeší slovní úlohy s využitím dělitelnosti
pozná základní rovinné útvary (přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník, 
čtyřúhelník, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh)

Prostor a jeho zobrazení (přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, 
pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh)

využívá matematickou symboliku
rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý)
využívá matematickou symboliku
využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
určuje velikost úhlu pomocí úhloměru
využívá vlastností dvojic úhlů
narýsuje úhel dané velikosti
sestrojí osu úhlu

Úhel (úhel, třídění úhlů, vlastnosti dvojic úhlů, osa úhlu, grafické a početní operace s 
úhly, měření úhlu)

sčítá, odčítá, násobí a dělí úhly graficky i početně
ověří pomocí průsvitky shodnost rovinných útvarů
rozhodne, zda je útvar osově souměrný
určí osy souměrnosti rovinného útvaru

Osová souměrnost (shodné útvary, osová souměrnost, osově souměrné útvary)

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
rozliší typy trojúhelníků
sestrojí trojúhelník ze tří stran

Trojúhelník (trojúhelníková nerovnost; třídění trojúhelníků; konstrukce; težnice, 
těžiště, výšky trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku)

rozhodne o možnosti sestrojení trojúhelníku
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Matematika 6. ročník

sestrojí těžnice a výšky trojúhelníku
sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku
vypočítá velikosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku
odhaduje a vypočítá objem krychle a kvádru
používá a převádí jednotky objemu
používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava
rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr)
načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru
načrtne a sestrojí krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání
rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr)
používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka

Krychle a kvádr (krychle; kvádr; zobrazení krychle a kvádru; povrch a objem kvádru, 
jednotky objemu)

odhaduje a vypočítá povrch krychle a kvádru
  

Matematika 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
modeluje a zapisuje zlomkem část celku
porovnává zlomky podle velikosti
provádí základní početní operace se zlomky

Zlomky (znázornění zlomku, početní operace se zlomky, krácení a rozšiřování 
zlomků, zlomek v základním tvaru, smíšené číslo, složený zlomek)

provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek, vyjádří zlomek v základním 
tvaru, převádí zlomek na smíšené číslo a naopak)
vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice shodných trojúhelníků
načrtne a sestrojí trojúhelník dle vět sss, sus, usu

Shodnost (shodnost rovinných útvarů; shodnost trojúhelníků dle vět sss, sus, usu, 
konstrukce trojúhelníků)

zapíše správně shodnost útvarů
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Matematika 7. ročník

rozhodne, zda jsou dva rovinné útvary shodné
rozhodne, zda je útvar středově souměrný
určí střed souměrnosti

Středová souměrnost (shodné zobrazení, střed souměrnosti, vzor a obraz rovinného 
útvaru ve středové souměrnosti)

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti
dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru celých čísel
určí absolutní hodnotu celého čísla
vyznačí na číselné ose celé číslo a číslo k němu opačné
provádí početní operace s celými čísly

Celá čísla (početní operace s celými čísly, čísla navzájem opačná, číselná osa, 
absolutní hodnota)

řeší jednoduché úlohy v oboru celých čísel
provádí základní početní operace s racionálními čísly
dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru racionálních čísel
vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné
porovnává racionální čísla
vyjadřuje racionální číslo zlomkem, desetinným číslem

Racionální čísla (číselná osa, porovnávání, početní operace s racionálními čísly)

řeší slovní úlohy v oboru racionálních čísel
pojmenuje jednotlivé typy čtyřúhelníků
rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků a vyjmenuje jejich vlastnosti
odhaduje obsah i obvod čtyřúhelníků a trojúhelníků pomocí čtvercové sítě
určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) trojúhelníku, čtverce, obdélníku, 
rovnoběžníku, lichoběžníku
určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, lichoběžníku
načrtne čtyřúhelník podle slovního zadání
provádí jednoduché konstrukce čtyřúhelníků
uvádí popis konstrukce (s využitím matematické symboliky) i počet řešení
ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání
vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy

Trojúhelníky, čtyřúhelníky (obsah, obvod rovinných útvarů, rozdělení čtyřúhelníků, 
vlastnosti rovnoběžníků a lichoběžníků)

řeší úlohy na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů
stanoví poměr ze zadaných údajůPoměr (zmenšení - zvětšení v daném poměru, rozdělení v daném poměru, měřítko 

mapy a plánu) krátí a rozšiřuje daný poměr
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Matematika 7. ročník

změní číslo v daném poměru
rozdělí daný celek v daném poměru
využívá daný poměr v reálných situacích
využívá měřítko mapy nebo plánu k výpočtu
řeší slovní úlohy s využitím poměru
vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy
rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy
pozná přímou nebo nepřímou úměrnost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice
přiřadí funkční vztah (přímá, nepřímá úměrnost) vyjádřený tabulkou k příslušnému 
grafu a naopak

Přímá, nepřímá úměrnost (rovnice přímé a nepřímé úměrnosti, tabulka, graf)

řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky
určí počet procent, je-li dána procentová část a základ
určí procentovou část, je-li dán procentový počet a základ
určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část: poměrem, 
zlomkem, desetinným číslem, procentem

Procenta (procento, promile, základ, procentová část, počet procent)

řeší slovní úlohy na výpočet základu, procentové části nebo počtu procent
využívá představu o hranolu při řešení jednoduchých úloh z běžného života
rozpozná síť hranolu
načrtne síť hranolu

Hranoly (síť, povrch, objem, typy hranolů)

vypočítá povrch a objem hranolu
  

Matematika 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 1 do 10 a využívá je při výpočtech (i ke 
stanovení odpovídajících druhých odmocnin)

Druhá mocnina a odmocnina (druhá mocnina, druhá odmocnina)

určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek, kalkulátoru a výpočtů
zapíše vztah mezi stranami libovolného pravoúhlého trojúhelníku pomocí 
Pythagorovy věty

Pythagorova věta (výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku, užití Pythagorovy 
věty)

užívá Pythagorovu větu v úlohách z praxe
určí vyšší mocniny pomocí kalkulátoru
provádí početní operace s mocninami
vypočítá mocninu záporného čísla
umocní součin, zlomek, mocninu

Mocniny s přirozeným mocnitelem a operaci s nimi (mocniny s přirozeným 
mocnitelem; mocnina kladného a záporného čísla; početní operace s mocninami; 
mocnina součinu, zlomku a mocniny; rozvinutý zápis v desítkové soustavě)

zapíše rozvinutý zápis čísla pomocí mocnin 10 ve tvaru a.10 na n-tou
určí vzájemnou polohu kružnice a přímky
sestrojí tečnu, sečnu a vnější přímku kružnice
sestrojí tečny z daného bodu ke kružnici
určí vzájemnou polohu kružnic
vypočítá délku kružnice a obsah kruhu
řeší slovní úlohy na výpočet délky kružnice a obsah kruhu

Kružnice, kruh (kružnice, kruh, vzájemná poloha kružnice a přímky, Thaletova věta, 
vzájemná poloha dvou kružnic, délka kružnice, obsah kruhu, kružnicový oblouk, 
kruhová výseč)

vypočítá délku oblouku kružnice a obsah kruhové výseče podle vzorce
charakterizuje válec
sestrojí síť válce
vypočítá povrch a objem válce podle vzorce

Válec (válec, síť, povrch, objem)

řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům povrchu a objemu válce
určí hodnotu číselného výrazu
dosadí do výrazu daná čísla
zapíše slovní text pomocí výrazu
provádí početní operace s výrazy

Výrazy (číselný výraz, proměnná, výraz s proměnnou, jednočlen, mnohočlen, sčítání, 
odčítání a násobení výrazů, druhá mocnina dvojčlenu, rozdíl druhých mocnin, 
úpravy mnohočlenů na součin)

využívá při úpravě výrazů vytýkání, vzorce a kombinuje oba způsob
užívá a zapisuje vztah rovnostiLineární rovnice (rovnost, vlastnosti rovnosti, lineární rovnice s jednou neznámou a 

jejich řešení pomocí ekvivalentních úprav, slovní úlohy) řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušky správnosti
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Matematika 8. ročník

řeší slovní úlohy vedoucí k řešení lineárních rovnic
vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce
provádí u konstrukčních úloh rozbor, popis konstrukce, konstrukci, diskusi
sestrojí množiny bodů dané vlastnosti

Konstrukční úlohy (množina bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy)

pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného 
pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice)
vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu
porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v 
tabulce a diagramu

Základy statistiky (aritmetický průměr, modus, medián, diagramy)

vypočítá aritmetický průměr
  

Matematika 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
řeší soustavu dvou jednoduchých lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav
řeší slovní úlohy pomocí soustav dvou lineárních rovnic

Soustavy dvou lineárních rovnic

ověří správnost řešení slovní úlohy
vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice podobných trojúhelníkůPodobnost (podobnost trojúhelníků)
užívá poměr podobnosti při řešení početních i geometrických úloh
pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice
přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak
vybere odpovídající funkční vztah, který popisuje jednoduchou reálnou situaci
sestrojí graf lineární funkce

Funkce (funkce lineární, nepřímé úměrnosti, kvadratická; definiční obor, obor 
hodnot; rostoucí, klesající, konstantní funkce)

načrtne graf kvadratické funkce a nepřímé úměrnosti
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Matematika 9. ročník

určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl
krátí a rozšiřuje výrazy

Lomené výrazy (podmínky, krácení a rozšiřování lomených výrazů, početní operace s 
výrazy)

provádí početní operace s lomenými výrazy
definuje jednotlivé goniometrické funkce
dopočítá chybějící údaje s využitím goniometrických funkcí, Pythagorovy věty, 
součtu vnitřních úhlů trojúhelníku

Goniometrické funkce (goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého 
trojúhelníku)

řeší slovní úlohy užitím goniometrických funkcí
charakterizuje jehlan
načrtne jehlan a jeho síť
vypočítá objem a povrch jehlanu

Jehlan (síť, povrch, objem)

řeší slovní úlohy na výpočet povrchu a objemu jehlanu
charakterizuje kužel
načrtne kužel a jeho síť
vypočítá objem a povrch kužele

Kužel (síť, povrch, objem)

řeší slovní úlohy na výpočet povrchu a objemu kužele
charakterizuje kouli
vypočítá objem a povrch koule

Koule (síť, povrch, objem)

řeší slovní úlohy na výpočet povrchu a objemu koule
řeší úlohy s využitím učiva základní školy

   

5.6 Informační a komunikační technologie

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

Celkem

0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
  Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Informační a komunikační technologie
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího oboru Informační a 

komunikační technologie. Informatika je předmět, který se v dnešní době prolíná se všemi předměty. 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Jeho obsahem je naučit se pracovat s moderními technologiemi, naučit se získat a třídit informace, 
používat je ve svém vzdělání i v životě. Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a 
jejich zpracování umožňuje využití mnohonásobně většího počtu dat a informací bez zatížení paměti a 
vhodně doplňuje běžné učební texty a pomůcky. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem 
uplatnění na trhu práce, podmínkou k profesnímu růstu, rozvíjení zájmové činnosti.
Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je zařazen na 1. stupni do 5. ročníku a na 2. 
stupni do 6. a 7. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.  1 hodina v 7. ročníku je použita z disponibilní 
časové dotace.
Výuka probíhá v počítačové učebně. 

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie
Kompetence k učení:

• žák je vhodně motivován
• používá audiovizuální techniku
• využívá dostatek informačních zdrojů
• je veden k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování informací
• samostatně vytváří a hledá pomůcky k učení
• vhodně relaxuje při učení a dodržuje zásady psychohygieny

Kompetence k řešení problémů:
• žák je motivován k samostatnému řešení problému
• uvažuje o různých možnostech řešení
• umí pracovat s chybou a čelit problému
• problémy řeší v klidu a s rozmyslem

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

Kompetence komunikativní:
• využívá různé druhy komunikace
• je veden k aktivnímu zapojení se do diskuse a k vhodné argumentaci
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Název předmětu Informační a komunikační technologie
• využívá skupinové aktivity
• jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky a názory
• respektuje odlišné názory, naslouchá druhým
• dokáže se z komunikace ponaučit

Kompetence sociální a personální:
• zodpovědně přistupuje k předmětu a k řešení úkolů
• hodnotí svoji práci i práci ostatních
• společně s ostatními vytváří pravidla pro práci v týmu
• aktivně se zapojuje do skupinové práce
• přijímá pochvalu i konstruktivní kritiku
• respektuje názory ostatních, dokáže požádat o pomoc

Kompetence občanské:
• na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje žák základní pravidla zapojení 

jedince do jejího chodu
• žák kriticky posuzuje jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti
• respektuje individuální odlišnosti a názory ostatních
• není lhostejný k problémům okolí, dokáže se vcítit do situace ostatních
• uvědomuje si svoje práva i povinnosti

Kompetence pracovní:
• žákovi jsou nabízeny projekty a další činnosti, ve kterých budou využívat získané znalosti a 

dovednosti z oblasti ICT
• žák zodpovědně přístupuje k zadaným úkolům
• dodržuje základní pravidla hygieny a bezpečnosti práce s výpočetní technikou
• respektuje autorská práva
• dodržuje pracovní postupy
• stanovuje si reálné cíle
• zodpovědně a rozvážně rozhoduje a uvědomuje si důsledky svého rozhodnutí

Poznámky k předmětu v rámci učebního Disponibilní časová dotace na II. stupni je 1 hodina k upevnění a rozšíření dovedností v práci s PC.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

91

Název předmětu Informační a komunikační technologie
plánu
  

Informační a komunikační technologie 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
PC (zapnutí, vypnutí, přihlášení a odhlášení ze sítě, bezpečnosti práce v síti) umí zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do sítě a odhlásit se ze sítě
HARDWARE (pojem, periferie - klávesnice, myš, monitor, tiskárna, reproduktory,...) vysvětlí význam pojmu HARDWARE, pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a 

zařízení počítače
SOFTWARE (operační systémy, aplikace, antivirové programy, komprimační 
programy)

vysvětlí význam pojmu SOFTWARE

orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, 
Shift, Backspace, CapsLock...)

Ovládání OS Windows (orientace na klávesnici, práce s myší, práce s okny, práce se 
složkami a soubory)

s myší ovládá základní operace: klik (výběr, tažení), dvojklik, klik pravým tlačítkem
nezaměňuje pojmy Internet a webInternet (pojem, vznik, služby Internetu)
na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu, z webové stránky dokáže uložit 
obrázek

E-mail (přístup, poštovní programy, psaní, čtení, mazání, odpovídání, připojení 
přílohy, uložení přílohy)

dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu, smazat zprávu

Grafika (programy na tvorbu obrázků - Malování, tvorba obrázku, základní nástroje 
a možnosti nastavení)

s použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a uložit jej, popř. otevřít obrázek pro 
změny a změněný znovu uložit
v MS Word dokáže napsat krátký text včetně dodržování základních typografických 
pravidel, otevřít existující soubor, upravit vlastnosti písma a odstavce, vložit 
obrázek, změnit jeho vlastnosti a umístit jej v textu

Textové editory (WordPad, Poznámkový blok, MS Word - psaní, formátování 
dokumentu, základní typografická pravidla, písmo, odstavec, vložení a formátování 
obrázku - WordArt, klipart,...)

dokáže uložit dokument na stejné místo nebo jinam, popř. pod jiným názvem
Práce se složkami a soubory (Tento počítač, Průzkumník, disk, složka, zástupce - orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní s síťové disky
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Informační a komunikační technologie 5. ročník

vytvoření, přejmenování, kopírování, přesun, odstranění) dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, přejmenovat je, zkopírovat či 
přesunout, případně je odstranit

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

vytvoření pozvánky
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

tvorba stránky do novin
  

Informační a komunikační technologie 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem, postupuje poučeně 
při jejich poruše

Základy práce v počítačové síti (přihlášení a odhlášení ze sítě, bezpečnost práce v 
síti)

chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
Základy práce s počítačem (hardware, software - vysvětlení pojmů, základní 
jednotka, periferie, operační systémy; ovládání OS Windows - orientace na 
klávesnici, práce s myší, práce s okny

ovládá práci s počítačem a jeho nejběžnějšími periferiemi

umí používat k vyhledávání informací výukové a multimediální programy
umí najít informace na internetu pomocí jednoduchých a vhodných cest
posuzuje věrohodnost informačního zdroje, ověřuje informace ve více informačních 
zdrojích
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Vyhledávání informací a komunikace (internet - vznik, služby; e-mail - poštovní 
programy, formátování zprávy, přílohy; www - pojmy, vyhledávání, ukládání z webu)

při své práci respektuje zákony o duševním vlastnictví, respektuje různé formy 
autorských licencí
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Informační a komunikační technologie 6. ročník

ovládá základní práci s textovým editorem
pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru
umí použít vhodný formát písma, odstavce, dokumentu
vloží a upraví do textového dokumentu daný objekt
ví, jak lze zautomatizovat práci použitím stylů a kontroly pravopisu

Zpracování a využití informací (MS Word - otevření, uložení, pohyb v dokumentu; 
slovo, věta, odstavec; netisknutelné znaky; formátování písma, odstavce; psaní 
textu, diakritika; základní typografická pravidla; vložení symbolu, rovnice, obrázku - 
klipart, WordArd, SmartArt; textové pole; editor rovnic; tabulka - vložení, 
formátování)

zvolí způsob a odpovídající formu prezentace informací v textové a grafické formě
chápe prezentaci jako doplněk projevu řečníka
dokáže ze sdělovaných informací vybrat do prezentace ty podstatné
dokáže obsah snímků vhodně rozvrhnout
vhodně doplňuje prezentaci animacemi a přechody
vkládá do prezentace obrázky, symboly, grafy
prezentuje svoji práci

Zpracování a využití informací (MS PowerPoint - prezentace, animace, schémata, 
šablony, rozvržení snímků, vkládání obrázků, grafů)

při tvorbě prezentace uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s 
textem a obrazem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

tvorba novinové stránky, plakátu, pozvánky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

vytvoří vlastní prezentaci, pozvánku, plakát
  

Informační a komunikační technologie 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
Základy práce s počítačem (hardware, software - vysvětlení pojmů, základní ovládá práci s počítačem a jeho nejběžnějšími periferiemi
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Informační a komunikační technologie 7. ročník

jednotka, periferie, operační systémy; ovládání OS Windows - orientace na 
klávesnici, práce s myší, práce s okny

umí používat k vyhledávání informací výukové a multimediální programy
umí najít informace na internetu pomocí jednoduchých a vhodných cest
posuzuje věrohodnost informačního zdroje, ověřuje informace ve více informačních 
zdrojích
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

Vyhledávání informací a komunikace (internet - vznik, služby; e-mail - poštovní 
programy, formátování zprávy, přílohy; www - pojmy, vyhledávání, ukládání z webu)

při své práci respektuje zákony o duševním vlastnictví, respektuje různé formy 
autorských licencí
vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
zvolí způsob a odpovídající formu prezentace informací v textové a grafické formě
ovládá základní práci v Excelu
zadá vzorec nebo vloží funkci
seznámí se se složitějšími funkcemi
vytvoří a upraví graf
využívá nabízené šablony, animace a schémata
edituje obsah buňky v tabulce
řeší úlohy pomocí vzorců

Zpracování a využití informací (MS Excel - sešit, list, řada, sloupec, buňka; označení 
řady, sloupce, buňky; zadávání údajů; vzhled tabulky; formátování buněk - písmo, 
zarovnání, ohraničení, stínování; vložení a mazání řádku, sloupce, buňky, slučování 
buněk, rozdělení buněk; jednoduché vzorce; funkce; graf)

rozlišuje základní typy grafů, k jakému účelu se hodí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
výzkum, anketa
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5.7 Přírodověda

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

  

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází na 1. stupni ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je realizován 

ve 4. a 5. ročníku základního vzdělávání a pokrývá dva tematické okruhy: Rozmanitost přírody a Člověk a 
jeho zdraví.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a 
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k 
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje 
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na 
základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách 
přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat 
možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému 
rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako 
živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění 
od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, 
výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první 
pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují 
zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za 
své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v 
životě člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, sledují 
konkrétní situace, hrají určené role a řeší modelové situace.
Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v 
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Název předmětu Přírodověda
předškolním vzdělávání. Obsah vyučovacího předmětu se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, 
techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro 
praktický život.

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

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Při výuce klademe důraz na orientaci v místě 
bydliště, budujeme pozitivní vztah k přírodě, podporujeme schopnost pozorovat dané jevy a vyhodnotit je.
Výuka probíhá v kmenové třídě, třídě s interaktivní tabulí, přírodovědné učebně, počítačové učebně, ale 
také v terénu.
Výuka nejčastěji probíhá formou frontální, samostatné i skupinové práce, vycházek a výletů. Využíváme 
přírody v okolí školy i místního regionu - přírodní park "Řehořkovo Kořenecko" s přírodní rezervací 
"Pavlovské mokřady".
Při výuce se využívají často metody názorně demonstrační, metody tvořivého řešení problému, slovní 
metody, práce s textem, aktivizující metody, simulační a situační hry, projekty, besedy.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:

• žák hledá optimální metody, jak si plánovat a řídit vlastní učení
• zapojuje se do týmové práce
• vyhledává, třídí a pozoruje přírodovědné poznatky
• získané poznatky využívá v praktickém životě
• užívá spránou terminologii, pojmenovává pozorované skutečnost
• používá všechny smysly
• samostatně vytváří a hledá pomůcky k učení

Kompetence k řešení problémů:
• žák získává základní informace o problému
• chová se ohleduplně k přírodě a hledá možnosti aktivního uplatnění při její ochraně
• vnímá, rozpozná, pochopí a hledá způsoby řešení problémů v oblasti přírody i vztahů mezi lidmi

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

Kompetence komunikativní:
• žák samostatně a zdravě sebevědomě vystupuje a jedná
• efektivně, bezproblémově a bezkonfliktně komunikuje i v méně běžných situacích
• využívá informační a komunikační prostředky
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Název předmětu Přírodověda
• vhodně reaguje a obhajuje svůj názor

Kompetence sociální a personální:
• žák uplatňuje etické normy chování ve společnosti
• seznamuje se s rozdíly v kulturních zvycích národů a toleruje rozdíly mezi lidmi
• využívá týmové práce (rozdělení rolí v týmu, ohleduplnost, spolupráce, tolerance)
• vytváří si pocti osobní odpovědnosti za splnění úkolu jak v týmu, tak individuálního úkolu

Kompetence občanské:
• žák přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí - přírodě
• utváří si kladný vztah k regionu, ve kterém žije, národní uvědomění
• chrání a upevňuje si své zdraví
• účelně se rozhoduje a jedná v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
• dbá o životní prostředí, aktivně se zapojuj do jeho ochrany, šetří suroviny
• aktivně se zapojuje do kulturních a sportovních akcí ve škole či obci

Kompetence pracovní:
• žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
• smysluplně plní povinnosti a společné úkoly, je odpovědný za své rozhodnutí
• organizuje si svůj pracovní režim s ohledem na zdravý životní styl
• využívá učivo v praxi
• dovede zhodnotit svoje výsledky a vezme si ponaučení z chyb

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Časová dotace je posílena o 1 hodinu.

  

Přírodověda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Přírodověda 4. ročník

• Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy

třídí organismy na rostliny, živočichy a houby
charakterizuje základní skupiny organismů
vysvětlí pojem ekosystém a uvede příklady ekosystémů

Příroda živá a neživá (dělení; ekosystém)

rozezná živé a neživé přírodniny
popíše stavbu těla hub
vyjmenuje příklady známých jedlých hub
rozezná nejběžnější jedovaté houby
seznámí se se zásadami první pomoci při otravě houbami
popíše výživu, průběh a způsob života hub

Houby (stavba těla; dělení; zástupci)

hodnotí význam hub v přírodě
vysvětlí rozdíly mezi výtrusnými a semennými rostlinami a uvede příklady rostlin
popíše stavbu těla rostlin (bylin i dřevin)
rozliší základní typy plodů
vysvětlí (přiměřeně svému věku) princip výživy rostlin
při určování rostlin využívá atlasy
vyjmenuje základní typy stonků a ke každému uvede vhodný příklad

Rostliny (stavba těla - kořen, stonek, list, květ, plody; vlastnosti; dělení - výtrusné, 
semenné)

hodnotí význam rostlin pro člověka a prostředí
uvede společné znaky živočichů
třídí živočichy do skupin a uvede příklady

Živočichové (vlastnosti; dělení - obratlovci, bezobratlí; potravní vazby)

orientuje se v potravních vazbách mezi organismy
popíše průběh a způsob života jehličnatých a listnatých stromů
hodnotí činnosti člověka v přírodě
uvede běžné zástupce jehličnatých a listnatých stromů
objasní význam dřevin pro člověka
pracuje s atlasy a jednoduchými klíči
používá odborné názvy rostlin

Ekosystémy (les; pole; louka; park; okolí lidských obydlí; rybník; potok a řeka - 
charakteristika, rostliny a živočichové typičtí pro daný ekosystém)

popíše přizpůsobení přírody zimnímu období
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Přírodověda 4. ročník

seznámí se s významnými zástupci společenstva
popíše stavbu obilovin
objasní význam obilovin pro člověka
vyhledává základní informace o organismech v různých zdrojích
objasní vzájemné vztahy mezi organismy ve společenstvu
popíše podle obrázku stavbu těla ryb
třídí organismy do známých skupin
založí jednoduchý pokus, použije vybrané pracovní metody a postupy při 
jednoduchých pozorováním a pokusech, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
hodnotí některé konkrétní činnosti člověka a jejich vliv na životní prostředí
popíše vznik půdy a její význam
pozoruje příklady nerostů a hornin
charakterizuje základní pohyby Země

Neživá příroda (součásti neživé přírody - vzduch, voda, koloběh vody, půda, Slunce, 
minerály, horniny)

popíše změny v přírodě během roku
uvede základní vlastnosti látekVlastnosti látek (délka, hmotnost, teplota, čas)
orientuje se v základních veličinách a jejich jednotkách
objevuje princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem 
přírody a činností člověka
zdůvodní vzájemné vztahy mezi organismy
popíše činnosti člověka podporující nebo poškozující životní prostředí a zdůvodní, 
proč lidé tyto činnosti dělají
objasní, proč je nutné ohleduplné chování k přírodě a její ochrana

Člověk a příroda (význam přírody pro člověka, znečišťování přírody, ochrana 
přírody)

vyhledá a popíše problémy životního prostředí oblasti, kde žije a porovná je s 
problémy z jiných oblastí
vysvětlí, které mimořádné události souvisejí se specifickými přírodními jevy hrozí
uvede, jakou mimořádnou událost může způsobit určitý přírodní jev

Mimořádné události v přírodě (požár, bouřka, vichřice, přívalová povodeň, 
integrovaný záchranný systém, tísňová volání, zásady telefonováním na tísňové 
linky) zná zásady, jak se chránit při výskytu mimořádné události

popíše danou dopravní situaciDopravní výchova
rozpozná vhodné a nevhodné chování účastníků silničního provozu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Přírodověda 4. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
vycházka, výukový program

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
výklad, diskuze
  

Přírodověda 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
Podmínky života na Zemi (vzduch, voda, živiny, teplo a světlo pocházející ze Slunce) objasní základní podmínky pro život na Zemi

uvede příklady přírodních krajin na Zemi
vyhledává informace v atlasech
dokáže uvést příklady nerostů a hornin
vysvětlí význam přírodních zdrojů pro život člověka
hodnotí dopady některých konkrétních činností člověka v přírodě
seznámí se s různými druhy výroby a jejich vlivu na životní prostředí
hodnotí životní prostředí a vliv člověka v místní krajině

Neživá příroda (nerosty a horniny - nerudní suroviny, rudy, energetické suroviny; 
půda - vznik, složení, význam)

uvede příklady ekologicky šetrného chování
seznámí se s členěním zdrojů na obnovitelné a neobnovitelné
hodnotí dopady některých konkrétních činností člověka v přírodě
seznámí se s různými druhy výroby a jejich vlivu na životní prostředí
uvede příklady ekologicky šetrného chování
uvede příklady elektrických spotřebičů a jejich správného používání

Člověk a energie (elektrická energie; elektrické spotřebiče; obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje;

rozlišuje pojmy vodič a nevodič
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Přírodověda 5. ročník

vyjmenuje zásady bezpečné práce s elektrickými zařízeními
popíše na příkladech význam energie pro život a nutnost šetření energií
založí jednoduchý pokus, použije vybrané pracovní metody a postupy při 
jednoduchých pozorováním a pokusech, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
vyjmenuje planety Sluneční soustavy
objasní význam Slunce pro život na Zemi
seznámí se s různými typy vesmírných těles
vyhledá základní informace o planetách
zjednodušeně popíše tvar Země
rozliší základní pohyby Země a jejich důsledky
seznámí se s časovými pásmy na Zemi

Člověk a vesmír (Slunce; souhvězdí; sluneční soustava; planety; měsíce planet)

porovná magnetickou a gravitační sílu
seznámí se s rozmanitostí života na Zemi
vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé podnebné pásy
uvede příklady roslin a živočichů typických pro daný podnebný pás

Člověk a živá příroda (rozmanitost života na Zemi; podnebné pásy; život v mořích a 
oceánech; ČR - oblast mírného podnebného pásu)

zařadí ČR do podnebného pásu a seznámí se s živými organismy na území naší vlasti
třídí organismy do známých skupin
charakterizuje základní skupiny organismů

Třídění živých organismů (bakterie a sinice; houby; rostliny; živočichové)

porovná základní projevy života u různých skupin organismů
využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního zdravého způsobu života
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
účelně plánuje svůj čas
uplatňuje vhodné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události
objasní význam dodržování hygieny pro zdraví člověka
uvede zásady 1. pomoci
seznámí se s bezpečnými způsoby sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v 
daném věku
popíše základní stavbu a funkci jednotlivých orgánových soustav člověka

Člověk (společné znaky s ostatními živočichy; lidské tělo - kostra, soustava svalová, 
dýchací, oběhová, trávící, vylučovací, kožní, smyslová, nervová, rozmnožovací; 
vývojová stádia; ochrana zdraví; úrazy)

popíše části lidského těla
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Přírodověda 5. ročník

používá odborné názvy částí lidského těla
pojmenuje podle obrázku základní kosti lidské kostry
hodnotí význam nervové soustavy pro řízení činnosti těla
uplatňuje ohleduplné chování k handicapovaným lidem
vyjmenuje lidské smysly a jednoduše popíše jejich činnost
uvede negativní dopady užívání návykových látek
uplatňuje zásady bezpečného chování v rizikových a krizových situacích
popíše základní stavbu a funkci pohlavní soustavy
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví
objasní důležitost zdravého životního stylu
vyjmenuje návykové látky, které jsou legálně v prodeji
vysvětlí, proč kouření a pití alkoholu poškozuje zdraví
uvede příklady nemocí způsobených užíváním alkoholu a drog
předvede v modelových situacích různé způsoby odmítání návykových látek
uvede příklady infekčních nemocí a způsob jejich přenosu
zdůvodní, proč by v potravě člověka mělo být hodně ovoce a zeleniny
vysvětlí význam pravidelných preventivních zubních prohlídek a preventivních 
prohlídek u praktického či dětského lékaře
v modelové situaci popíše nebo předvede ošetření drobných poranění
rozliší lehké zranění od zranění ohrožujícího život
hodnotí dopady některých konkrétních činností člověka v přírodě
seznámí se s různými druhy výroby a jejich vlivu na životní prostředí
vyjmenuje jednoduché stroje a uvede příklady jejich využití

Člověk a lidské výtvory (průmysl; informační a telekomunikační technika; 
jednoduché stroje a zařízení - nakloněná rovina, kladka, páka, kolo)

seznámí se s veličinou síla a její jednotkou
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
diskuze

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vyprávění
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Přírodověda 5. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
výklad, beseda

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
diskuze

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
řešení lokálního problému

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vyprávění, diskuze
   

5.8 Vlastivěda

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

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

  

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vyučovací obor Člověk a jeho svět vychází na 1. stupni ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je realizován 

ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání a je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde 
žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve 
výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Obsah vyučovacího předmětu se týká člověka, rodiny, 
společnosti, vlasti a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro 
praktický život.
Ve 4. a 5. ročníku se výuka uskutečňuje v předmětu Vlastivěda.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Vlastivěda jsou zařazena průřezová témata: Multikulturní 
výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana.
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Název předmětu Vlastivěda
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět má ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Od 3. do 5. ročníku byly využity 3 hodiny z 
disponibilní časové dotace. Ve 3. ročníku došlo k posílení předmětu Prvouka, ve 4. ročníku předmětu 
Vlastivěda a v 5. ročníku předmětu Přírodověda. Při výuce klademe důraz na orientaci v místě bydliště, naší 
vlasti a Evropy.
Výuka probíhá v kmenové třídě, třídě s interaktivní tabulí, počítačové učebně, ale také v terénu.
Výuka nejčastěji probíhá formou frontální, samostatné i skupinové práce, - vycházky, výlety a exkurze do 
muzeí v regionu.
Při výuce se využívají často metody názorně demonstrační, metody tvořivého řešení problému, slovní 
metody, práce s textem, aktivizující metody, simulační a situační hry, projekty, besedy.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:

• žák se učí plánovat a řídit vlastní učení, zapojuje se do týmové práce
• vyhledává, třídí, pozoruje a systematizuje vlastivědné poznatky
• poukazuje na využití poznatků v praktickém životě
• užívá správné terminologie, pojmenovává pozorované skutečnosti k zachycení ve vlastních 

projevech
Kompetence k řešení problémů:

• žák podporuje ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního 
uplatnění při jejich ochraně

• posiluje schopnost vnímat, rozpoznat, pochopit a hledat způsoby řešení problémů v oblasti přírody 
i vztahů mezi lidmi

• žák je veden ke kritickému myšlení a schopnosti obhájit své rozhodnutí
Kompetence komunikativní:

• žák rozvíjí schopnost samostatného a zdravě sebevědomého vystupování a jednání
• podílí se na vytváření modelové situace k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v 

méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti
• žák se seznamuje s využíváním informačních a komunikačních prostředků

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

Kompetence sociální a personální:
• žák se seznamuje s etickými normami chování ve společnosti, rozdíly v kulturních zvycích národů a 
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Název předmětu Vlastivěda
toleranci k rozdílům mezi lidmi

• podílí se na kooperativní a skupinové metodě práce - týmová práce (rozdělení rolí v týmu, 
ohleduplnost, spolupráce, tolerance)

• žák je veden k pocitu osobní odovědnosti za splnění úkolu jak v týmu tak individuálního úkolu
Kompetence občanské:

• žák je veden k přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
(přírodě, uměleckým dílům, aj.)

• buduje postupně kladný vztah k regionu, ve kterém žije a podporuje národní uvědomění
• žák je veden k upevňování zdraví, účelnému rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení 

vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
Kompetence pracovní:

• žák podporuje smysl k plnění povinností a společných úkolů a odpovědnosti za své rozhodnutí
• žák je veden ke schopnosti organizovat svůj pracovní režim s ohledem na zdravý životní styl

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Časová dotace je posílena o 1 hodinu.

  

Vlastivěda 4. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického

Místo, kde žijeme (Naše vlast - Česká republika; Mapy a plány; Orientace v krajině; 
Povrch ČR; Vodstvo ČR; Počasí a podnebí; Průmysl; Chraňme přírodu; Cestujeme po 
naší vlasti)

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle 
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Vlastivěda 4. ročník

zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a 
jejich význam
seznámí se se zastoupením různých druhů průmyslu v ČR
vyhledá na mapě chráněné krajinné oblasti a národní parky; určí a vysvětlí zásady 
chování v národních přírodních rezervacích
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách 
naší republiky
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a 
jejich význam
vyvodí pravidla soužití ve skupině, zhodnotí jejich dodržování, s pomocí provede 
sebereflexi a navrhne možnosti zlepšení vztahů
rozliší rozdíly v povaze, povolání, vzdělání, zájmech a hodnotových žebříčcích lidí
objasní principy protiprávního jednání (přestupek, trestný čin)

Lidé kolem nás (Obyvatelé ČR - Členění území ČR, Kraje a krajská města; ČR - 
demokratický stát - Způsob řízení našeho státu, zákony, volby; Státní symboly, státní 
svátky)

uvede příklady vlastnictví soukromého, veřejného, osobního, společného
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a 
mezi jevy
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních památek
rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a 
současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

Lidé a čas (České země v pravěku; Příchod Slovanů; Sámův kmenový svaz; Naše 
nejstarší minulost v pověstech; Velkomoravská říše; Vznik českého státu, vláda 
přemyslovských knížat; Život za vlády prvních Přemyslovců; Vznik českého 
království, vláda přemyslovských králů; Český stát za vlády Lucemburků; Život ve 
středověku; Husitské války; České země po husitských válkách; První Habsburkové 
na českém trůně)

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 
území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
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Vlastivěda 4. ročník

vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách 
naší republiky
rozlišuje výrazy podnebí a počasí
vysvětlí vznik půdy a rozliší různé druhy půd
určí typy půd a jejich využití v zemědělství
určí podle mapy naleziště nerostných surovin

Rozmanitost přírody (Počasí a podnebí; Půda a zemědělství - Vznik a složení půdy, 
Zemědělství v ČR; Nerostné suroviny)

seznámí se s těžbou nerostných surovin a jejich zpracováním
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Práce s textem

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Výklad

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Výklad
  

Vlastivěda 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
popíše polohu ČR v Evropě
orientuje se v mapách střední Evropy a Evropy
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapě ČR
stručně posoudí přírodní tvářnost, hospodářskou a společenskou vyspělost 
jednotlivých krajů ČR

Místo, kde žijeme
Česká republika (Kde jsme byli o prázdninách; Kraj, v němž žijeme; Hlavní město 
Praha; Středočeský kraj; Jihočeský kraj; Plzeňský kraj; Karlovarský kraj; Ústecký kraj; 
Liberecký kraj; Královéhradecký kraj; Pardubický kraj; Kraj Vysočina; Jihomoravský 
kraj; Olomoucký kraj; Moravskoslezský kraj; Zlínský kraj)
Evropa - sjednocující světadíl (Sousední státy ČR - Slovenská republika; Polská 

určí a lokalizuje na mapách sousední státy ČR



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

108

Vlastivěda 5. ročník

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury ve 
významných státech Evropy
vyhledá na mapách známé oblasti cestovního ruchu na území Evropy
vyjmenuje a vyhledá na mapách významné evropské státy a významná evropská 
města

republika; Spolková republika Německo; Rakouská republika)

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
stručně posoudí přírodní tvářnost, hospodářskou a společenskou vyspělost 
jednotlivých krajů ČR

Lidé kolem nás
ČR - demokratický stát (Poloha, vznik, obyvatelstvo; Praha - hl. město ČR)
ČR - součást společenstva hospodářsky vyspělých států vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury ve 

významných státech Evropy
využívá archivů knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem 
území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
posoudí změny ve způsobu života v novověku, vysvětlí význam vědy a techniky pro 
rozvoj výroby
charakterizuje svými slovy společenský, politický a kulturní život českých zemí 
koncem 19. a počátkem 20. století
popíše způsob života a nejvýznamnější události v době vlády Marie Terezie a Josefa 
II.

Lidé a čas (Život na vesnici; Manufaktury a první stroje; Obrození měšťanské 
společnosti; Z poddaného člověka občan - r. 1848; Stroje ovládly život; Národ sobě; 
Češi a Němci; Směřujeme k samostatnosti; Tvář Československé republiky; Válečná 
a poválečná léta; Od totalitní moci k demokracii)

vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti národního obrození
stručně posoudí přírodní tvářnost, hospodářskou a společenskou vyspělost 
jednotlivých krajů ČR
vyhledá na mapách známé oblasti cestovního ruchu na území Evropy

Rozmanitost přírody
Evropa - jeden ze světadílů (Poloha Evropy; Povrch Evropy; Vodstvo; Podnebí; 
Rostliny a živočichové; Hospodářství; Obyvatelstvo)
Cestujeme po Evropě zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 

způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Pojmová mapa
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Vlastivěda 5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Výklad
   

5.9 Prvouka

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

Celkem

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný    

  

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vyučovací obor Člověk a jeho svět vychází na 1. stupni ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V 1., 2. a 3. 

ročníku je název předmětu Prvouka, ve 4. a 5. ročníku se výuka uskutečňuje v předmětech Přírodověda a 
Vlastivěda. Předmět Prvouka je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé 
a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků 
získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Obsah vyučovacího předmětu se týká člověka, 
rodiny, společnosti, vlasti, přírody, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i 
současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.

Do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětu Pvrouka jsou promítnuta následující průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech,Výchova demokratického občana, Mediální výchova.

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

Vyučovací předmět Prvouka má v 1. a 2. ročníku časovou dotaci 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny. Ve 
3. ročníku došlo k posílení předmětu Prvouka o jednu hodinu z disponibilní časové dotace. Při výuce 
klademe důraz na orientaci v místě bydliště, naší vlasti a zná sousední státy ČR, budujeme pozitivní vztah k 
přírodě, podporujeme schopnost pozorovat dané jevy a vyhodnotit je.
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Název předmětu Prvouka
Výuka probíhá v kmenové třídě, třídě s interaktivní tabulí, přírodovědné učebně, počítačové učebně, ale 
také v terénu.
Výuka nejčastěji probíhá formou frontální, samostatné i skupinové práce, - vycházky, výlety a exkurze do 
muzeí v regionu. Využíváme přírody v okolí školy i místního regionu - přírodní park "Řehořkovo Kořenecko" 
s přírodní rezervací "Pavlovské mokřady".
Při výuce se využívají často metody názorně demonstrační, metody tvořivého řešení problému, slovní 
metody, práce s textem, aktivizující metody, simulační a situační hry, projekty, besedy.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:

• žák se učí plánovat a řídit vlastní učení, zapojení do týmové práce
• vyhledává, třídí, pozoruje a systemazuje přírodovědní a vlastidědné poznatky
• žák umí využít poznatky v praktickém životě
• žák užívá správnou terminologii, pojmenovává pozorování skutečností a jejich zachycení ve 

vlastních projevech
Kompetence k řešení problémů:

• žák se chová ohleduplně k přírodě i kulturním výtvorům a hledá možnostíaktivního uplatnění při 
jejichochraně

• vnímá, rozpoznává, dokáže pochopit a hledat způsoby řešení problémů v oblasti přírodyi vztahů 
mezilidmi

• žák metodami kritického myšlení zhodnotí své schopnosti a obhájí své rozhodnutí
Kompetence komunikativní:

• žák si rozvíjí schopnost samostatnému a zdravě sebevědomému vystupování ajednání
• v  modelových situacích  efektivně, bezproblémově a bezkonfliktně komunikuje i v méně běžných 

situacích, poznává a ovlivňuje svoujedinečnost
• žák využivá informační a komunikační prostředky

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

Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu Prvouka
• žák vnímá etické normy chování ve společnosti, rozdíly v kulturních zvycích národůa je tolerantní k 

rozdílům mezilidmi
• žák umí pracovat v týmu (rozdělení rolí v týmu,ohleduplnost, spolupráce,tolerance), je odpovědný 

za splnění úkolů jak v týmu tak individuálního úkolu
Kompetence občanské:

• žák přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí(přírodě, uměleckým 
dílům,aj.)

• buduje si kladný vztah k regionu, ve kterém žije a podporuje národníuvědomění
• žák je veden k upevňování zdraví, účelnému rozhodování a jednání v různých situacích 

ohroženívlastního zdravíbezpečnostidruhých
Kompetence pracovní:

• žák smysluplně plní povinnosti a společenské úkoly a je odpovědný za svérozhodnutí
• organizuje svůj pracovní režim s ohledem nazdravý životnístyl

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Časová dotace je posílena o 1 hodinu.

  

Prvouka 1. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
zvládá bezpečný příchod a odchod ze školy
dojde samostatně do šatny, třídy
dokáže se připravit na vyučování

Místo, kde žijeme (prostředí domova, bydliště, adresa - orientace v místě bydliště, 
významná místa a budovy, místo pro hry, nejbližší stanice hromadné dopravy, 
pošta, zdravotní zařízení, obchod; vstup do školy, nové vztahy; činnosti ve škole - 
školní řád, jak je škola organizována - rozvrh hodin, přestávky, volné dny,prázdniny, 
stravování; učení - základní činnosti ve škole, pomůcky, vhodné oblečení; prostředí orientuje se v budově školy
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Prvouka 1. ročník

spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí školy
pojmenuje město (vesnici), ve kterém žije a ulici, ve které bydlí

školy - prostory školy a její funkce, orientace ve škole a v nejbližším okolí; bezpečná 
cesta do školy a ze školy, činnost chodce v silničním provozu;název obce, její části, 
poloha v krajině, směry do sousedních obcí; význačné budovy a orientační body, 
dopravní síť)

využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi, vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy dle věku, hovoří o chování 
v rodině
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností, vypráví o práci 
svých rodičů, ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům
aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni, rozliší nesprávné chování u 
jiných i u sebe
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, vyjmenuje dny v 
týdnu, vyjmenuje části dne

Lidé kolem nás (příbuzenské vztahy v rodině; vztahy mezi členy rodiny, život rodiny; 
role členů rodiny, jejich práva a povinnosti, péče o domácnost (pomoc dítěte 
rodičům dle svých možností), domácí zvířata a rostliny; významné události v rodině 
(narozeniny, setkání, oslavy, výlety; problémy v rodině; mezilidské vztahy,potřeba 
vzájemné pomoci; mezilidská komunikace, člověk tvor společenský, dorozumění, 
vzájemné seznamování lidí (blízkých, známých, cizích); lidé různých ras a národností; 
základní společenská pravidla slušného chování mezi lidmi - ve škole, doma, na 
veřejnosti (negativní projevy chování); procvičování základů společenského chování 
v modelových i konkrétních situacích ve škole i mimo školu; příklady řešení 
konflitních situací mezi lidmi (ve třídě) dohodou, nenásilným způsobem; vstup do 
školy, nové vztahy)

toleruje přirozené odlišnostem spolužáků a jiných lidí
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností, vypráví o práci 
svých rodičů, ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům
aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni, rozliší nesprávné chování u 
jiných i u sebe
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, vyjmenuje dny v 
týdnu, vyjmenuje části dne
toleruje přirozené odlišnostem spolužáků a jiných lidí
určí celé hodiny
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
rozlišuje čas práce a odpočinku
na příkladech porovnává odlišnosti života lidí
vypráví o zvycích a práci lidí

Lidé a čas (den, části dne - činnosti v průběhu dne, noc, dny v týdnu, pracovní dny, 
dny volna, svátky - Vánoce, Velikonoce a jiné; čas podle hodin, délka časového 
úseku; kalendář - rok, roční období, měsíce, týdny, dny; moje narozeniny, datum 
narození; pracovní režim, doba práce a odpočinku; volný čas a jeho využití - hry, 
zájmy, koníčky, sporty, způsoby rekreace, dostatek pohybových aktivit; rozlišení 
mezi dějem v minulosti, přítomnosti, budoucnosti)

zná datum svého narození
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pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích
pozná, pojmenuje a seřadí roční období
rozliší den a noc
pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál
popíše základní části rostliny
určí základní podmínky pro život rostlin
pozná dané rostliny daného prostředí (les, louka, zahrada)
rozliší savce a ptáky podle základních znaků a některé pojmenuje
vyjmenuje základní části těla u určených savců a ptáků
porovná chování živočichů v závislosti na ročním období
vymezí živočichy domácí a volně žijící

Rozmanitost přírody (věci kolem nás, lidské výtvory z různých materiálů a jejich 
využití; předměty denní potřeby; předměty pro zábavu a zkrášlení života; den a noc, 
roční období; voda, vzduch, Slunce, půda jako podmínky pro život; pozorování 
proměn přírody v jednotlivých ročních obdobích, pravidelné pozorování počasí; 
pojmenování některých rostlin a jejich třídění dle výskytu (les, louka, zahrada); 
pojmenování některých stromů a jejich třídění na jehličnaté a listnaté a pozorování 
jejich proměn v průběhu roku; základní části rostliny (kořen, stonek, list, květ); 
rozlišení základních druhů ovoce - zelenina význam rostlin pro člověka - okrasné, 
užitkové, chráněné, jedovaté; pojmenování, pozorování a třídění některých druhů 
živočichů; rozlišení savců a ptáků dle základních znaků živočichové ve volné přírodě; 
živočichové chovaní lidmi, zvířata a jejich mláďata; pozorování různých druhů 
živočichů v přírodě v různých ročních obdobích - zimní spánek, ptáci, kteří odlétají a 
péče o ptáky, kteří zůstávají; vztah člověka ke zvířatům)

dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí se na něm
uplatňuje základní hygienické návyky
dodržuje režim dne
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
rozpozná základní části lidského těla
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je 
mu nepříjemná
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

Člověk a jeho zdraví (životní potřeby a projevy; základní stavba lidského těla; změny 
lidského těla v průběhu života; zdraví a nemoc - běžné nemoci a jejich obvyklé 
příznaky, ochrana proti nemocem; chování nemocného doma a u lékaře; zdravý 
denní režim, denní stravovací návyky a pitný režim; vliv stravy na zdraví, rodinný stůl 
a stravování; základy správného stolování doma i ve školní jídelně - chování; 
základní návyky osobní hygieny, péče o zevnějšek; ochrana proti slunečnímu záření; 
drobná poranění, první pomoc, přivolání pomoci dospělého; bezpečné chování v 
různém prostředí - sám doma, sám na ulici; bezpečné chování při různých 
činnostech; bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty; nebezpečí 
zneužití mladších a slabších - šikanování, týrání, zastrašování; brutalita ve filmech a 
kreslených seriálech, nebezpečná místa v okolí bydliště a školy, mimořádné události, 
přírodní katastrofy - povodeň, požár, zemětřesení, válka, ekologická katastrofa - 
znečištěné ovzduší a vody chemickými látkami, reakce na pokyny pracovníků školy - 
evakuace školy, důležitá telefonní čísla a situace jejich použití - 150, 155, 158)

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

situační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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vyprávění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

situační hry
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola

výklad, situační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

situační hry
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

výklad
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

vycházka, pozorování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

situační hry
  

Prvouka 2. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
zná a respektuje dopravní značky v okolí
vysvětlí, kde je jeho domov; zná adresu svého bydliště
zná rozdíly mezi domy rodinnými a bytovými
odliší vesnici od města
vyjmenuje státní symboly a zná hlavní město ČR

Místo, kde žijeme (domov, prostředí domova, orientace v místě bydliště, v 
nejbližším okolí, adresa; škola, prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, 
bezpečná cesta do školy, školní řád; obec, místní krajina, význačné budovy, dopravní 
prostředky a značky, okolní krajina, orientační body při vycházce, poznávání 
chráněné krajinné oblasti při vycházce; naše vlast, státní znak, vlajka, hymna, 
prezident, hlavní město)

orientuje se ve škole
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pojmenuje jednotlivé místnosti ve škole, zná vhodnost činností v různých prostorách 
školy
pojmenuje základní dopravní prostředky
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a 
nedostatkům
vyjmenuje členy rodiny, odlišuje příbuzenské vztahy
vysvětlí pojem narozeniny, svátek
podle obrázku pojmenuje, či popíše různá povolání

Lidé kolem nás (rodina, role členů v rodině, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
citové vztahy v rodině, narozeniny, svátek; soužití lidí, komunikace v rodině, pomoc 
nemocným; chování lidí, vlastnosti lidí, pravidla slušného chování; procvičování 
základů společenského chování; práva a povinnosti žáků školy; zaměstnání lidí, 
obchod, firma, pošta, stavebnictví, zemědělství, umění, věda; peníze; kultura, 
podoby kultury)

vysvětlí důležitost pomoci druhým
vyjmenuje roční období, měsíce v kalendářním roce, dny v týdnu ve správném 
pořadí
přiřadí měsíce k ročnímu období
zná významné svátky a tradice
zná základní jednotku času, určí počet hodin na ciferníku
nazve správně části dne

Lidé a čas (orientace v čase, praktické využívání základních časových jednotek, 
dějiny, časový sled událostí, kalendáře, letopočet, roční období, měsíce, týden, 
režim dne; současnost a minulost v našem životě, proměny způsobu života, 
předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny; 
regionální památky; významné osobnosti v místě bydliště)

zná významnou osobnost v místě bydliště
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích
rozlišuje stromy na jehličnaté a listnaté
vysvětlí rozdíl mezi keřem a stromem
pojmenuje části rostlin a stromů
seznámí se s pojmy jádřinec, pecka, semeno
vyjmenuje základní zeleninu a ovoce
vysvětlí význam lesa pro člověka
pojmenuje základní lesní zvěř, ryby, ptáky
pojmenuje domácí zvířata chovaná pro užitek a popíše, pro co se chovají
vyjmenuje samce, samici, mládě

Rozmanitosti přírody (rostliny a jejich stavba; základní druhy hub; třídění stromů, 
živočichové, savci, ptáci, ryby, stavba těla, znaky života, potrava, význam v přírodě a 
pro člověka; ovoce a zelenina; životní podmínky, rozmanitost podmínek života v 
závislosti na ročním období, význam ovzduší, vody, půdy, rostlinstva a živočišstva v 
přírodě; počasí; rovnováha v přírodě; základní společenstva, les, louka, u vody, pole, 
u lidských obydlí, domácí zvířata chovaná pro užitek a pro potěchu; ohleduplné 
chování k přírodě, ochrana přírody; třídění odpadů)

pojmenuje části těla savců a ptáků
pojmenuje části těla, obličeje a prstyČlověk a jeho zdraví (lidské tělo, základní stavba a funkce, rozdíly mezi mužem a 

ženou, lidské smysly, nemoc a zdraví; péče o zdraví, zdravá výživa, denní režim, vyjmenuje základní zásady zdravého životního stylu
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vysvětlí, jak předcházet úrazům
vysvětlí, kdy musíme navštívit lékaře
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

pitný režim, pohybový režim; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, 
záchranná služba 155; úrazová prevence; osobní a duševní hygiena; návykové látky 
a zdraví, odmítání návykových látek, počítače; osobní bezpečí, bezpečné chování v 
silničním provozu v roli chodce a cyklisty; mimořádné události; šikana)

uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu v roli chodce
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
vycházka, pozorování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hra s prvky dramatické výchovy

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
výklad
  

Prvouka 3. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
zná důležitá telefonní čísla (150, 155, 158, 112)
zná a respektuje dopravní značky v okolí školy
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo
rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR
vyjmenuje rozdíly mezi městským a vesnickým prostředím

Místo, kde žijeme (Naše vlast – Česká republika; kraje, hlavní město, státní 
uspořádání, státní symboly, jsme Evropané, Evropská unie, symboly, nejbližší 
sousedé České republiky; krajina v okolí domova; poloha obce v krajině, typ krajiny; 
využití krajiny – zemědělská, lesnatá, průmyslová; regionální učebnice obce 
Benešov; pozorování a popis místní krajiny, hlavní světové strany, směrová růžice, 
kompas, turistická mapa, orientační body v krajině; měření času v minulosti; voda v 
krajině – vodní toky a nádrže; orientace v krajině – světové strany, práce s mapou a 
kompasem; telefon, důležitá telefonní čísla 150,155,158,112; bezpečné chování v 
silničním provozu v roli chodce) rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině
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určí světové strany v přírodě
ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
ovládá základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu
různými způsoby vyjádří rozmanitost a estetiku okolní krajiny
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi 
nimi
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům
zná pravidla slušného chování

Lidé kolem nás (náš svět – co nás baví; kamarádské vztahy, pravidla slušného 
chování; tolerance k odlišnostem ke spolužákům a dospělým lidem; povolání; moje 
rodina a příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků; Mikuláš, Vánoce – advent, 
vánoční svátky, vánoční symboly, Tři králové, Vánoce v jiných zemích)

pojmenuje symboly Vánoc
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události 
regionu
zná některé pověsti nebo báje spjaté s regionem
sdělí základní poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti
na příkladech porovnává minulost a současnost
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě

Lidé a čas (kalendáře, letopočet, režim dne, roční období; současnost a minulost v 
našem životě - proměny způsobu života; státní svátky a významné dny; historické 
památky v regionu; významné osobnosti a události v regionu; báje, mýty, pověsti - 
minulost kraje a předků týkající se regionu, domov, vlast, rodný kraj)

porovnává současnost a minulost ve svém okolí, soužití lidí, zvyky a práci lidí
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti
změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
popíše viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
roztřídí odpad do sběrných nádob
pojmenuje a popíše typického zástupce rostlin, živočichů a hub pro místní krajinu
pozoruje a popíše koloběh vody v přírodě
vyjmenuje základní podmínky života na Zemi
roztřídí známé druhy živočichů, rostlin a hub do základních kategorií
jednoduše vysvětlí význam vzduchu pro živou přírodu a zná složení vzduchu

Rozmanitost přírody (podmínky života, svět kolem nás – příroda; lidské výtvory – 
výrobky; zboží; Země je kulatá, podmínky života na zemi – voda, koloběh vody v 
přírodě; vzduch, složení vzduchu; půda, teplo a světlo ze slunce; sluneční soustava; 
planety – malé a velké; život v přírodě, živé organismy – houby, rostliny, 
živočichové; houby – jedlé, nejedlé, jedovaté; stavba těla hub; rostliny – společné 
znaky rostlin; kvetoucí a nekvetoucí rostliny, léčivé, jedovaté a zákonem chráněné 
rostliny, okrasné rostliny – zahradní a pokojové rostliny, užitkové rostliny – ovocné 
stromy a keře, zelenina, polní plodiny – obilniny, okopaniny, luskoviny, pícniny, 
olejniny, textilní plodiny; léto na poli; části kvetoucích rostlin, podzemní a nadzemní 
části rostlin; léto na louce; chráníme přírodu, třídění odpadu; živočichové, společné 
znaky živočichů, stavba těla živočichů; obratlovci – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, 
savci; bezobratlí živočichové, čím se živí živočichové – býložravci, masožravci, 
všežravci; chráníme přírodu, ohrožené druhy rostlin a zvířat; v parku; na louce u 
rybníka; u moře) dodržuje základní bezpečnostní pravidla při používání nástrojů na měření hodnot
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Prvouka 3. ročník

seznámí se sluneční soustavou
zná a používá základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky a 
využívá základní znalostí o lidském těle
projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je 
mu nepříjemná
v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě
zná základní období lidského života
rozlišuje mimořádné situace
vyhodnotí bezpečnost místa pro hry a sporty s ohledem na ochranu zdraví

Člověk a jeho zdraví (zdraví, naše zdraví, jak přicházíme na svět; jak rosteme a 
vyvíjíme se, naše tělo, pečujeme o své zdraví; žijeme zdravě – vnitřní ústrojí člověka, 
smysly, kostra a svaly, úraz a nemoc, sport, jídlo, čistota; škola a volný čas; společné 
znaky s ostatními živočichy; v čem se odlišujeme od zvířat; rady na prázdniny – v 
lese, ve městě, cizí člověk, cizí zvířata, lékárnička, místo bezpečné pro hry a 
sportovní aktivity; mimořádné situace)

uposlechne pokynů dospělých osob při mimořádných situacích
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
exkurze na OÚ Benešov

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
diskuze

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
situační hry
   

5.10 Dějepis

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný
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Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru Dějepis, je součástí vzdělávací oblasti 

Člověk a společnost. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na vzdělávací oblast 1. stupně Člověk a jeho 
svět.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí, 
jejich rozmanitost a vzájemné souvislosti. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými 
společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života. Zaměřuje se na vytváření 
pozitivních postojů a rozvíjí vědomí příslušnosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu. Žáci 
jsou vedeni k poznání, že historie není uzavřenou minulostí, ale že události a zkušenosti dob minulých 
mají význam pro naši současnost a budoucnost. Učí se rozlišovat skutečnost a mýty, objektivně 
posuzovat společenské jevy.
Důraz je kladen na dějiny českého národa a dějiny 19. a 20. století.
Důležitou součástí vzdělávání je prevence rasistických a extrémistických postojů, výchova k toleranci a 
respektování lidských práv, výchova k úctě a ochraně uměleckých a kulturních hodnot.

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

Vzdělávací obsah: Úvod do dějepisu, Pravěk, Starověk, Středověk, Novověk, Moderní dějiny.
Ve výuce je využíváno zejména vztahů se Zeměpisem, Výchovou k občanství a Výtvarnou výchovou. 
(literatura)
Předmět je vyučován v 6. - 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá 
převážně v kmenových učebnách, v učebně s interaktivní tabulí, popř. v počítačové učebně; je 
obohacena o exkurze, návštěvy stálých expozic, výstav a výukových programů muzeí. Ve vyučování je 
hojně využívána práce s učebnicí, historickým atlasem a obrazovými materiály. Rovněž jsou využívány 
různé encyklopedie, odborná literatura, odborné články a historické dokumenty.
Častou formou výuky je skupinová a samostatná práce.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální 
výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
a Multikulturní výchova.

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

Kompetence k učení:
• žák má pozitivní vztah k učení  
• pracuje s různými informačními zdroji, třídí a posuzuje informace
• jeví zájem o poznávání minulých a současných dějin vlastního národa i jiných kulturních 
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Název předmětu Dějepis
společenství

• spolupracuje se spolužáky
• rozvíjí sebepoznání

Kompetence komunikativní:
• žák vyjadřuje vlastní názory 
• komunikuje se spolužáky, porovnává výsledky své práce s výsledky práce spolužáků, vhodně 

argumentuje a obhajuje své řešení
• naslouchá druhým, respektuje názory ostatních

Kompetence k řešení problémů:
•  žák navrhuje různá řešení problémů
•  má prostor pro vytváření vlastních názorů, vyvozování závěrů
•  nabyté poznatky uvádí do širších souvislostí

Kompetence sociální a personální:
• žák pracuje ve skupině, dodržuje a respektuje pravidla skupinové práce
• uznává práci a názory druhých
• pochopí význam spolupráce mezi lidmi na příkladech z historie
• posiluje sebedůvěru
• je schopen přijmout pochvalu i kritiku a poučit se z chyb

Kompetence občanské:
• žák projevuje úctu nejen k vlastnímu národu, ale i k jiným národům a etnikům
• respektuje odlišnosti lidí
• seznámí se s historií a kulturou našeho národa a chrání kulturní dědictví
• má pozitivní postoj ke kultuře, tradicím
• zapojuje se do kulturního dění a společenských akcí ve škole, v obci, regionu
• uvědomuje si svá práva a povinnosti

Kompetence pracovní:
• žák dodržuje zásady psychohygieny při práci
• je spolehlivý a odpovědný
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Název předmětu Dějepis
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro větší prostor moderním dějinám.

  

Dějepis 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
vysvětlí význam poznávání historie
pojmenuje instituce, kde jsou zdroje informací shromažďovány
osvojí si práci s časovou přímkou
orientuje se na časové ose a v historické mapě: rozliší pojmy rok, století, tisíciletí, 
počítání před naším letopočtem, našeho letopočtu

Úvod do učiva dějepisu (historické prameny, měření času, časová přímka)

vyjmenuje hlavní období historie
O vzniku Země a života objasní dvě teorie vzniku Země a života na ní

argumentuje, na základě čeho jsou nazvána jednotlivá období pravěku
seřadí chronologicky jednotlivé vývojové typy člověka
popíše život člověka ve starší době kamenné
pochopí podmínky vzniku zemědělství a počátků řemesel v mladší době kamenné
popíše oddělení řemesel od zemědělství a jeho důsledky
pochopí význam objevu výroby kovů pro lidskou společnost
uvede příklady osídlení našeho území v pravěku

Pravěk (vývoj člověka, starší doba kamenná, mladší doba kamenná, eneolit, doba 
bronzová a železná, Keltové, Germáni)

uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech světa
charakterizuje starověk; objasní vliv přírodních podmínek na vznik nejstarších států; 
osvojí si pojem městský stát

Starověk - nejstarší civilizace (znaky starověku, Mezopotámie, Egypt, Palestina, 
Fénicie, Indie, Čína)

uvede zeměpisnou polohu jednotlivých států, ukáže je na mapě
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Dějepis 6. ročník

uvede specifické zvláštnosti jejich hospodářského, společenského, politického, 
kulturního a náboženského vývoje
vyjmenuje nejvýznamnější památky a objevy, které se staly součástí světového 
kulturního dědictví
popíše zeměpisnou polohu Řecka a jeho přírodní podmínky, prokáže základní 
orientaci na mapě
uvede základní údaje o řeckém hospodářství
objasní úlohu bájí, pověstí a náboženství v životě Řeků
definuje pojem kolonizace - vysvětlí význam styků Řeků s okolním světem
charakterizuje život Řeků ve Spartě, v Athénách
vysvětlí podstatu antické demokracie
porovná státní zřízení a způsob života ve Spartě a Athénách
odliší pojmy: válka výbojná - obranná - občanská
porovná každodenní život Řeků a současných lidí
vyjmenuje nejvýznamnější řecké památky, osobnosti vědy a kultury
diskutuje o důležitosti vzdělání

Starověké Řecko (území Řecka, období řeckých dějin, náboženství, báje a pověsti, 
vznik městských států, velká řecká kolonizace, Sparta, Athény, řecko-perské války, 
peloponéská válka, Makedonie, řecká kultura, sport a život Řeků, helenistická 
kultura)

uvede příklady přínosu starověkého Řecka pro evropskou kulturu a vzdělanost
popíše zeměpisnou polohu a přírodní poměry Apeninského poloostrova, prokáže 
základní orientaci na mapě
charakterizuje období království, období republiky a období císařství
učí se chápat formy státní moci
odliší život společenských skupin
popíše s pomocí mapy rozsah římské říše
vysvětlí vznik, podstatu a význam křesťanství
vyjmenuje významné osobnosti římské vědy a kultury
vyjmenuje nejvýznamnější památky, které se staly součástí světového kulturního 
dědictví

Starověký Řím (přírodní poměry, osídlení, Etruskové, založení Říma, království, 
republika, císařství, rozdělení říše, pád ZŘŘ, kultura, křesťanství, život Římanů)

uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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Dějepis 6. ročník

výklad, hra
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

srovnávání (srovnávání kultur starověkého Orientu, Řecka a Říma)
  

Dějepis 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
charakterizuje středověk, uvede jeho chronologické rozdělení
popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše
objasní vznik Byzantské říše, uvede příklady byzantského kulturního slohu
popíše vznik Arabské říše, okolnosti vzniku islámu, uvede příklady vyspělé arabské 
kultury
popíše vznik Franské říše, objasní podstatu lenního systému, uvede význam 
osobnosti Karla Velikého, chápe pojem feudalismus
prokáže orientaci na mapě
popíše život a výboje Normanů - prokáže orientaci na mapě, výboje dá do 
souvislosti se vznikem Anglie a Francie
učí se chápat úlohu křesťanství a víry
vysvětlí pojmy křesťanství, katolická a pravoslavná církev

První středověké státy (stěhování národů, Byzantstká říše, Arabská říše, Franská říše, 
Vikingové - vznik Anglie a Francie, křesťanství, Slované, Sámova říše)

charakterizuje první státní útvary na našem území, zhodnotí význam Sámovy říše
zhodnotí politický a kulturní význam Velkomoravské říše, vyjmenuje panovníky, 
vysvětlí příčiny zániku říše
popíše vznik českého státu (rozliší pověsti a historicky prokázané skutečnosti )

Státy na našem území (Velká Morava, české knížectví za prvních Přemyslovců, český 
stát v 11. a 12. stol., Svatá říše římská, křížové výpravy)

uvede okolnosti dokončení sjednocení českého státu, vyjmenuje nejvýznamnější 
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Dějepis 7. ročník

panovníky a osobnosti raného středověku
uvede příčiny, směry a výsledky křížových výprav
charakterizuje románskou kulturu, uvede příklady románského stavitelstvíRománská kultura, středověká společnost v období raného středověku
popíše způsob života jednotlivých vrstev společnosti v raném středověku
charakterizuje rozvoj českého státu za tzv."posledních Přemyslovců", vyjmenuje je, 
uvede hlavní události spojené s jejich vládou
uvede okolnosti nástupu Lucemburků na český trůn, vyjmenuje všechny 
Lucemburky
zhodnotí význam osobnosti Karla IV., uvede jeho zásluhy o celkový rozvoj státu
popíše stručně stoletou válku mezi Anglií a Francií
porovná život v raném a vrcholném středověku; vysvětlí pojmy - kolonizace, 
trojpolní hospodaření
uvede, jak a kde vznikala města, vysvětlí pojmy: města královská, poddanská, věnná, 
horní, privilegia, cechy
uvědomí si vztah českého státu k římské říši
charakterizuje gotickou kulturu, uvede příklady gotických památek

Vrcholný středověk (poslední Přemyslovci, Lucemburkové na českém trůně, stoletá 
válka, gotická kultura, vznik měst, společnost)

popíše strukturu společnosti vrcholného středověku a způsob života jednotlivých 
vrstev,seznámí se s problémy, které vedly ke kritice církve
popíše život a dílo Jana Husa, vysvětlí Husovy reformní myšlenky
popíše začátek husitské revoluce, husitská vítězství, charakterizuje významné 
osobnosti husitské doby, vyjmenuje body husitského programu, pohovoří o 
husitském vojenství
vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, vysvětlí pojem "král dvojího lidu", popíše 
úmysl vytvořit spolek evropských panovníků
charakterizuje období vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského, uvede příklady 
pozdní (vladislavské) gotiky

Pozdní středověk (Jan Hus, husitství, vláda Jiřího z Poděbrad, český stát za 
Jagellonců, vznik Španělska)

stručně pohovoří o vzniku Španělska
uvede příčiny a důsledky zámořských objevů, prokáže orientaci na mapěRaný novověk (zámořské objevy, renesance, humanismus, reformace, nástup 

Habsburků na český trůn, české stavovské povstání, Jan Amos Komenský, třicetiletá 
válka, povstání Nizozemí proti Španělsku, občanská válka v Anglii, náboženské války 

vysvětlí podstatu humanismu,objasní souvislost s antikou, charakterizuje renesanční 
kulturu, uvede příklady významných osobností a kulturních památek
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Dějepis 7. ročník

objasní hospodářské změny v Evropě
vysvětlí pojem reformace a protireformace
vyjmenuje významné osobnosti evropské kultury 16. století
uvede okolnosti nástupu Habsburků na český trůn
vysvětlí podstatu jejich sporu s českými stavy
charakterizuje postavení českých zemí v habsburské monarchii
popíše průběh českého stavovského povstání a zhodnotí důsledky porážky českých 
stavů
chápe příčiny třicetileté války, vyjmenuje válčící země na obou stranách, stručně 
popíše průběh války, zhodnotí výsledky války
stručně vyloží příčinu a výsledek sporu mezi Nizozemci a Španěly
pohovoří o životě a díle JAK
orientuje se v náboženské a politické situaci v západní Evropě na počátku novověku
pohovoří o občanské válce v Anglii, o náboženských válkách ve Francii

ve Francii, kultura a život v našich zemích)

charakterizuje renesanční kulturu a život v našich zemích na počátku novověku
  

Dějepis 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
uvede podstatné ekonomické, politické, sociální a kulturní poměry ve vybraných 
zemích Evropy
popíše situaci v habsburské říši i v českých zemích po třicetileté válce, vyhodnotí 
dopad války na život obyvatel

Evropa po třicetileté válce (Francie Ludvíka XIV., Rusko Petra Velikého a Kateřiny II., 
vznik Pruska, habsburská monarchie, baroko, osvícenství, Marie Terezie a Josef II.)

charakterizuje barokní kulturu a životní styl jednotlivých společenských vrstev, 
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Dějepis 8. ročník

uvede příklady barokních památek a významné představitele barokní kultury
charakterizuje osvícenství a osvícenský absolutismus
seznámí se s českou barokní kulturou, uvede její představitele a kulturní památky
objasní okolnosti nástupu Marie Terezie na habsburský trůn, uvede příklady 
reforem Marie Terezie a zhodnotí jejich přínos
vysvětlí význam reforem Josefa II. (toleranční patent, patent o zrušení nevolnictví)
vypravuje o boji amerických osad za nezávislost, popíše vznik USA
chápe pojem kolonie, uvědomí si význam boje za svobodu
popíše společnost ve Francii před revolucí, vypráví podle osnovy o průběhu 
revolučních událostí, zhodnotí výsledek revoluce
vypráví o Napoleonovi a jeho výbojích
chápe změny společenských struktur, které přinesly revoluce i napoleonské války
popíše uspořádání Evropy po vídeňském kongresu
uvede základní znaky jednotlivých kulturních stylů, jejich představitele a kulturní 
památky

Revoluce a změny (vznik USA, Francouzská revoluce, Napoleon Bonaparte a 
napoleonské války, národní obrození, společnost v 18./19. stol., klasicismus a 
romantismus)

vysvětlí pojem národní obrození, chápe je jako jev, jehož výsledkem je utvoření 
novodobého národa, charakterizuje jeho jednotlivé etapy, objasní úlohu národních 
buditelů a jejich přínos
objasní pojem průmyslová revoluce, předpoklady pro její vývoj v AngliiPrvní fáze průmyslové revoluce
uvede příklady vynálezů, jména významných vynálezců, uvědomí si nerovnoměrnost 
vývoje v Evropě i ve světě
popíše změny v habsburské monarchii po vídeňském kongresuHabsburská monarchie v 1. pol. 19. stol. a revoluční rok 1848 v Evropě
přiblíží revoluční rok 1848 ve Francii, Itálii, Německu, českých zemích, vypráví o 
průběhu revoluce v Praze
na příkladech předních států Evropy srovná jejich vývoj v druhé polovině 20. století
popíše průběh občanské války v USA, zhodnotí její význam
seznámí se s vývojem v Číně, Japonsku
zhodnotí podíl kolonií na rozvoji koloniálních říší
uvede hlavní rysy druhé etapy průmyslové revoluce

Svět ve 2. pol. 19. stol. (sjednocení Německa, sjednocení Itálie, Francie, Rusko, 
občanská válka v USA, Japonsko, Čína, kolonialismus, druhá fáze průmyslové 
revoluce, Bachův absolutismus, vznik Rakouska - Uherska)

uvede změny ve společnosti, srovná postavení menšin v minulosti a dnes
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Dějepis 8. ročník

uvede hlavní znaky bachovského absolutismu i příčiny jeho pádu
rozlišuje absolutismus a ústavní systém
objasní okolnosti vzniku Rakouska - Uherska
uvede důkazy o vyspělosti české společnosti v oblasti kulturní, politické, technicko-
průmyslové
charakterizuje hlavní změny koncem 19. století a počátkem 20. století v oblasti 
hospodářské, společenské a kulturní
popíše neúspěšný průběh snah o česko - německé vyrovnání
charakterizuje postavení českých zemí v Rakousko - Uhersku a hlavní cíle české 
politiky
hovoří o osobnosti TGM, zhodnotí jeho význam pro českou politiku
charakterizuje českou kulturu na přelomu 19. a 20. století

Dějiny od konce 19. stol. do začátku první světové války (pokus o české vyrovnání, 
pasivní a aktivní politika, TGM, hospodářství a kultura v českých zemích, Národní 
divadlo, každodenní život, světové velmoci, mezinárodní vztahy v předvečer 1. sv. 
v.)

vysvětlí příčiny vzniku ohnisek napětí v Evropě a v koloniálních zemích
objasní příčiny vzniku první světové války, popíše stručně její průběh, rozliší hrůzný 
dopad bojů v této válce od předchozích válek, vysvětlí vliv ruských revolucí na konec 
války
charakterizuje život obyvatel za války
uvědomí si zásluhy TGM a zahraničního odboje o vznik ČSR

První světová válka (příčiny, průběh, ruské revoluce, české země vznik 
Československa)

vypráví o legiích, pohovoří o vzniku ČSR
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
výklad, hra
  

Dějepis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Dějepis 9. ročník

• Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy

vyhodnotí situaci ve světě po první světové válce
objasní charakter versailleského mírového systému, jeho nedostatky
charakterizuje vývoj po válce; zásadní změny v postavení velmocí
popíše hospodářsko-politický vývoj v ČSR; uvede hlavní národnostní a sociální 
problémy; charakterizuje vědu a kulturu první republiky
objasní pojem pluralitní demokracie
uvede příčiny a důsledky hospodářské krize; uvědomí si souvislost s nástupem 
extrémních politických sil
vysvětlí pojem fašismus a nacismus
charakterizuje jednotlivé totalitní režimy a příčiny jejich nastolení; srovná je se 
zásadami demokracie
popíše vznik SSSR, charakterizuje jeho politický systém
objasní průběh Mnichovské konference a uvede její důsledky
vymezí období "druhé republiky"
uvede změny nastalé po rozbití Československa

Mezi světovými válkami (Pařížská mírová konference, Společnost národů, ČSR mezi 
válkami, totalitní režimy - Německo, Itálie, SSSR, věda a kultura, Mnichovská 
dohoda, druhá republika)

zhodnotí životní styl ve 20. a 30. letech, barvit přiblíží každodennost
popíše situaci po vypuknutí války, její jednotlivé fáze
uvede základní mezníky války
zhodnotí význam vzniku protifašistické koalice; vyjmenuje představitele tvz. "velké 
trojky"
uvede její hlavní zásady a cíle
popíše režim a život v protektorátu
orientuje se v domácím a zahraničním odboji; uvede jeho přínos
pochopí opak odboje - kolaboraci
objasní význam otevření druhé fronty
popíše osvobozování Československa
zhodnotí výsledky a důsledky války

Druhá světová válka (průběh, válka v Evropě, v Tichomoří, Protektorát Čechy a 
Morava, osvobozování Evropy, Československa, konec válka, holocaust, výsledky 2. 
sv.v.)

zaujme stanovisko ke všem hrůzám války
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Dějepis 9. ročník

vyloží rasismus a antisemitismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
Evropa a svět po válce (Postupimská konference, norimberský proces, vznik OSN) uvede výsledky poválečných jednání spojenců

vysvětlí pojem studená válka
uvede příčina a důsledky vzniku bipolárního světa

Vznik studené války (vojenské bloky - NATO, Varšavská smlouva, budování 
východního bloku)

charakterizuje vývoj v SSSR a USA, zemích západní a východní Evropy
Dekolonizace (zánik koloniálních říší) vyhodnotí hlavní problémy postkoloniálních zemí

vyjmenuje změny v ČSR vzniklé v důsledku války
objasní nástup komunistického režimu v ČSR; budování socialismu
zhodnotí význam roku 1968 jako pokusu o reformu

ČSR po válce (únor 1948, budování socialismu, pražské jaro, normalizace, Charta 77)

charakterizuje období normalizace v Československu
porovná způsob života v totalitním a demokratickém státěHlavní ohniska konfliktů (vztahy mezi Západem a Východem)
uvede příklady střetávání obou bloků
seznámí se s průběhem integrace na západě; popíše stručně vznik EU
uvede příčiny zániku východního bloku
přiblíží události spojené s listopadovou revolucí v Československu
seznámí se s vývojem v 90. letech, vznikem ČR, jejím začleněním do integračního 
procesu

Současný svět (integrace na Západě, rozpad SSSR, pád východního bloku - budování 
demokracie, ČSR - listopad 1989, vznik federace, vyhlášení ČR, věda, technika a 
kultura, globální problémy)

prokáže orientaci v hlavních globálních problémech dneška
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
diskuse, exkurze

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
výklad, diskuse

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
výklad, film/diskuse
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5.11 Výchova k občanství

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Výchova k občanství
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Výchova k občanství má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu. 
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 a k posilování funkcí občanské společnosti. 

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

Výchova k občanství se vyučuje na 2.stupni základní školy od 6.-9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací 
hodina týdně. V závislosti na počtu žáků jsou ročníky spojovány v jednu třídu. Výstupy VO-9-1-05, VO-9-5-
03, VO-9-5-04  VO-9-5-05 a VO-9-5-06 jsou integrovány do předmětu Globální výchova. Výstupy VO-9-3-
02,VO-9-3-03se blíže prohlubují v předmětu Pracovní činnosti.

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Kompetence k učení:

• žák pracuje s různými zdroji informací
• posuzuje informace a vyhodnocuje je
• obhajuje svoje názory

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

Kompetence k řešení problémů:
• žák organizuje svou práci
• uvědomuje si odpovědnost za své činy
• uvádí teoretické poznatky do praktických souvislostí
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Název předmětu Výchova k občanství
Kompetence komunikativní:

• žák vyjadřuje své názory, pocity, nálady
• trénuje zvládnutí různých situací

Kompetence sociální a personální:
• žák dodržuje pravidla společenského chování
• posiluje sebedůvěru
• diskutuje s ostatními spolužáky

Kompetence občanské:
• žák poznává naše kulturní tradice
• respektuje vzájemné názory a přesvědčení druhých

Kompetence pracovní:
• žák dodržuje zásady duševní hygieny

  

Výchova k občanství 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
zná základní pravidla školního řádu - svá práva i povinnosti
seznámí se se systémem našeho školství
seznámí se se zásadami racionální přípravy na vyučování
na příkladech vyjasní výhody spolupráce ve škole

Člověk ve společnosti - naše škola (práva a povinnosti žáků,systém školství, učení, 
vklad vzdělání pro život)

rozpozná projevy vandalistmu ve škole
vlastními slovy vyjádří význam voleb do zastupitelstva obceČlověk ve společnosti - naše obec, region, kraj (důležité instituce, zajímavé místa)
uvede příklady činnosti místního zastupitelstva
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Výchova k občanství 6. ročník

na příkladech objasní výhody spolupráce v obci
rozpozná projevy vandalismu v obci
vlastními slovy objasní, proč je důležité se účastnit voleb
uvede příklady činnosti státní správy a samosprávy na úrovni obce
objasní rozdíl mezi primátorem a starostou
vyjmenuje významná místa a památky v obci
zhodnotí nabídku kulturních akcí v obci a jejím okolí; vybírá akce, které ho zajímají
vyjmenuje zajímavá místa v ČR
pozná a popíše státní symboly
vysvětlí, kdy a proč se používají státní symboly
rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
objasní význam státních svátků
vysvětlí pojmy občan a občanství

Člověk ve společnosti - naše vlast (vlastenectví, co nás proslavilo, významné 
osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné dny)

vyjmenuje významné osobnosti
popíše funkce rodiny
uvede příklady různých typů rodin
porozumí rodinným vztahům
rozumí pojmům polygamie, registrované partnerství, církevní sňatek a civilní sňatek
rozumí pojmům náhradní výchova, ústavní výchovná zařízení, pěstounská péče, 
osvojení, adopce
diskutuje nad příčinami rodinných problémů, uvede vhodná řešení

Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec (rodina - typy, funkce, role, manželství, 
náhradní rodinná péče, rodinné problémy)

na příkladech vyjasní výhody spolupráce v rodině
objasní vlastní způsob hospodaření s penězi
navrhne rodinný rozpočet
popíše, do kterých oblastí směřuje rodina své výdaje
uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti
objasní rozdíl mezi vyrovnaným, schodkovým a přebytkovým rozpočtem domácnosti
vysvětlí rozdíl mezi pravidelnými a jednorázovými příjmy a výdaji

Člověk, stát a hospodářství - hospodaření (osobní rozpočet, rodinný rozpočet, 
obecní rozpočet, příjmy a výdaje)

rozliší zbytné a nezbytné výdaje domácnosti
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Výchova k občanství 6. ročník

vysvětlí zásady hospodárnosti na jednoduchém rozpočtu domácnosti
přiměřeně uplatňuje svá práva
posoudí význam ochrany lidských práv

Stát a právo -lidská práva (základní lidská práva, práva dítěte, diskriminace)

seznámí se s právy dětí a jejich úpravou v dokumentech
rozdělí složky státní moci
seznámí se s úkoly jednotlivých složek moci a jejich institucemi

Člověk, stát a právo (právní základ státu; složky státní moci, jejich orgány a instituce)

seznámí se s obsahem Ústavy ČR
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dramatizace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
brainstorming, rozhovor

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
didaktická hra, argumentace

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Kimova hra

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
hra na volby

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
exkurze na OÚ
  

Výchova k občanství 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Výchova k občanství 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
rozpozná, v jakých sociálních skupinách je začleněn
vhodně volí způsob komunikace vzhledem k aktuální situaci
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí
zaujímá tolerantní postoj k menšinám
vyjmenuje základní náboženství a jejich znaky
popíše projevy netolerance, rasismu, xenofobie a extremismu
objasní důsledky lidské nesnášenlivosti

Člověk ve společnosti - lidská setkání, kulturní život ( přirozené a sociální rozdíly 
mezi lidmi; rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice, 
kulturní instituce, náboženství)

navrhne, jak čelit projevům lidské nesnášenlivosti
navrhne, jak lze chránit kulturní památky, přírodní objekty
uvede příklady významných kulturních památek v regionu, i v rámci ČR
uvede příklady významných přírodních objektů v regionu, i v rámci ČR
vysvětlí důsledky vandalismu
doporučí kulturní akci, která ho zajímá

Člověk ve společnosti - naše obec, region, kraj (kulturní památky, přírodní objekty)

uvede příklady kulturních institucí a kulturních akcí
uvede různé druhy vlastnictví na konkrétních příkladechČlověk, stát a hospodářství - majetek, vlastnictví (formy vlastnictví, hmotné a 

duševní vlastnictví, jejich ochrana) diskutuje o různých možnostech ochrany vlastnictví
uvede příklad unitárního státu a federace, popíše a porovná jejich základní znaky
vlastními slovy vyjádří rozdíl mezi monarchií a republikou
vyjmenuje orgány zákonodárné moci ČR
vyjmenuje orgány výkonné moci ČR
vyjmenuje orgány soudní moci ČR
vyhledá základní informace v Ústavě ČR
uvede příklady základních principů demokratického řízení státu
diskutuje o výhodách a nevýhodách demokratického způsobu řízení státu
uvede příklady demokratického způsobu řízení státu v každodenním životě
vlastními slovy vyjádří význam voleb do zastupitelstva kraje

Člověk stát a právo - právní základy státu, principy demokracie (typy a formy státu, 
znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu, význam a formy voleb do 
zastupitelstev)

vlastními slovy objasní, proč je důležité se účastnit voleb
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Výchova k občanství 7. ročník

objasní rozdíl mezi hejtmanem, primátorem a starostou
seznámí se systémem územní samosprávy ČR
uvede významné mezinárodní organizace, jichž je ČR členem
vysvětlí, proč jsou mezinárodní organizace a společenství důležité

Mezinárodní vztahy, globální svět - evropská integrace, mezinárodní spolupráce ( 
podstata, význam, výhody integrace; Evropská unie a ČR; ekonomická, politická a 
bezpečnostní spolupráce mezi státy, významné mezinárodní organizace, NATO, 
OSN)

objasní rozdíly mezi OSN, EU a NATO

uvede příklady základních lidských právČlověk stát a právo - lidská práva (lidská práva v dokumentech, rovnost a nerovnost)
diskutuje o ochraně základních práv a svobod

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

rozhovor
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

práce s textem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

didaktická hra
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

volné psaní
  

Výchova k občanství 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
uvede složky osobnosti, které ji charakterizují
vysvětlí, jak se projevuje zdravé a nepřiměřené sebevědomí

Člověk jako jedinec (projevy chování, prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, 
dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál, 
poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, popíše chování osob s různým temperamentem
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Výchova k občanství 8. ročník

objasní, jak se projevují vlohy a schopnosti
objasní, jak osobní vzory ovlivňují jedince
sestaví žebříček hodnot
uvede příklady osobnostních vlastností, které se projevují při spolupráci a vlastní 
práci
objasní vliv svých osobních vlastností na spolupráci a vlastní práci
v modelových situacích určuje charakterové vlastnosti a popíše jejich projevy
navrhne, jak může usměrňovat své chování a jednání
na příkladu popíše potřebu sebeovládání
objasní potřebu motivace pro rozvoj osobních předností

sebehodnocení; vůle a osobní kázně)

objasní, jak lze překonávat osobní nedostatky a rozvíjet zdravou sebedůvěru
uplatňuje zásady společenského chování v různých situacích
v různých životních situacích používá vhodnou komunikaci
na příkladech objasní asertivní, pasivní a agresivní chování
navrhne, jak efektivně a nenásilně řešit neshody a konflikty
rozliší individuální práci, spolupráci a soutěživost

Člověk ve společnosti (vztahy mezi lidmi, mezilidská komunikace, výhody spolupráce 
lidí)

popíše projevy lidské solidarity
uvede příklady výroby, obchodu a služeb
na příkladu popíše, jak na sebe výroba, obchod a služby navazují
objasní princip nabídky a poptávky
na příkladu vysvětlí, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu
na příkladu vysvětlí, jak se stanovuje cena na základě nákladů a z čeho se skládá

Člověk stát a hospodářství (peníze, výroba, obchod, služby, trh, nabídka, poptávka, 
tvorba ceny, inflace, fungování trhu)

vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na reálnou hodnotu peněz
popíše činnost zákonodárné moci ČR
popíše činnost výkonné moci ČR
popíše činnost soudní moci ČR

Člověk, stát a právo (Ústava ČR, složky státní moci, jejich orgány a instituce, politika, 
politické spektrum)

seznámí se s pojmy politické spektrum, pravice, levice, pluralita
seznámí se s orgány EU a jejich funkcemiMezinárodní vztahy, globální svět - evropská integrace (orgány EU, aktuální dění v 

EU) uvědomí si, že uspořádání EU není ukončený proces, ale EU je živě se měnící 
organismus, reagující na aktuální situaci a potřeby svých členů i EU jako celku
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Výchova k občanství 8. ročník

diskutuje nad aktuální situací EU
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
didaktická hra

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
didaktická hra, rozhovor

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
rozhovor, hra na volby

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
práce s informacemi
  

Výchova k občanství 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
uvědomí si obsah pojmu občanství
popíše, jakým způsobem lze nabývat a pozbývat české státní občansví
na příkladu uvede povinnosti občana při obraně státu
navrhne, jak může konkrétně pomoci lidem v nouzi, v případě ohrožení nebo při 
obraně státu
uvede příklady svobody pohybu osob, zboží, práce, kapitálu v EU

Člověk, stát a právo; Mezinárodní vztahy, globální svět (občan - obce, státu, EU)

uvede příklady situací, ve kterých může občan EU uplatňovat svá práva
uvede příklady právních ustanovení, která se na něj vztahují
uvede příklady jednání, která jsou porušením právních ustanovení

Člověk, stát a právo - právní řád ČR, protiprávní jednání, právo v každodenním 
životě (odvětví práva, občanskoprávní vztahy, jednoduché právní úkony, ochrana 
majetku, orgány právní ochrany, přestupek, tresný čin, korupce, význam právních diskutuje o důsledcích porušování právních ustanovení
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Výchova k občanství 9. ročník

vysvětlí, proč je důležitá právní úprava společenských vztahů
vlastními slovy objasní právní roli instituce manželství
popíše způsoby vzniku a zániku vlastnictví
popíše vznik a zánik pracovního poměru
pojmenuje podstatné náležitosti pracovní smlouvy
na příkladu objasní práva a povinnosti při osobní přepravě
na příkladu objasní práva a povinnosti při nákupu
na příkladu objasní práva a povinnosti při opravě či pronájmu věci
na příkladu objasní důsledky jednoduchých právních úkonů
na příkladu objasní, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
popíše postup při reklamaci výrobku nebo služby
vyjmenuje orgány právní ochrany
na příkladu popíše činnost konkrétního orgánu právní ochrany občanů
uvede příklad spolupráce orgánů právní ochrany
vysvětlí, co je protiprávní jednání, co je přestupek a co je trestný čin
uvede příklady protiprávního jednání v podobě přestupků
uvede příklady protiprávního jednání v podobě trestných činů
uvede příklady korupčního jednání

vztahů a závazky z nich vyplývající, základní práva spotřebitele)

diskutuje o příčinách, které vedou osoby ke korupčnímu jednání, a o důsledcích, 
které z tohoto jednání plynou pro všechny zúčastněné
popíše úlohu státu v ekonomice
uvede příklady příjmů a výdajů státního rozpočtu
uvede příklady situací, ve kterých mohou občané žádat o dávky a příspěvky ze 
stáního rozpočtu
objasní, které skupiny lidí potřebují zvýšenou ochranu a pomoc
popíše situace ohrožení a nouze, kdy je třeba pomáhat druhým
popíše funkce banky a uvede příklady jejich služeb
na příkladu vysvětlí rozdíl mezi úrokem placeným a přijatým
uvede příklady pojištění pro konkrétní rizikové situace

Člověk, stát a hospodářství - hospodaření, banky a jejich služby, principy tržního 
hospodářství (ekonomika, úloha státu v ekonomice, rozpočet státu, význam daní, 
sociální systém, peněžní ústavy, bankovní služby, nakládání s finančními prostředky, 
podnikání)

porovná podnikání se zaměstnáním
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Výchova k občanství 9. ročník

na příkladech objasní možnosti hotovostního a bezhotovostního placení
vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
vysvětlí rozdíly v používání debetní a kreditní platební karty
diskutuje o výhodách a rizicích různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 
placení
na příkladech objasní téma úspor investic či potřeby při nakládání s volnými 
finančními prostředky
na příkladech objasní, jak lze krýt deficit rozpočtu domácnosti v různých situacích 
opatřením na straně příjmů či výdajů
rozpozná roli vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
vysvětlí, kdy je třeba mít pevnou vůli

Člověk jako jedinec - osobní rozvoj (životní plány a cíle)

popíše své životní cíle a plány
   

5.12 Globální výchova

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Povinný

  

Název předmětu Globální výchova
Oblast

Charakteristika předmětu Předmět Globální výchova byl vytvořen z tematických okruhů průřezových témat a k prohloubení či 
naplnění některých výstupů ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství.  Předmět využívá zejména herní 
aktivity, formuje postoje žáků prožitou zkušeností. Klade důraz na respektování práv osobnosti a na 
zodpovědnost k ostatním lidem i prostředí. Globální výchova představuje současný svět jako složitý 
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Název předmětu Globální výchova
mnohovrstevný a nejednoznačný systém, ve kterém by žáci měli mít pocit, že mohou něco dobrého učinit. 
V Globální výchově se odráží všechna průřezová témata a rozvíjí řadu klíčových kompetencí žáků. 
Vyučovací předmět Globální výchova vychází z koncepce Globální výchovy Grahama Pika a Davida Selbyho.
Předmět Globální výchova doplňuje vzdělávací obor Výchova k občanství. V Globální výchově jsou 
naplňována některá průřezová témata.

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

Globální výchova je realizována jako povinný předmět v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina.  Předmět 
Globální výchova doplňuje vzdělávací obor Výchova k občanství. V Globální výchově jsou naplňovány 
výstupy VO-9-1-05, VO-9-5-03, VO-9-5-04  VO-9-5-05 a VO-9-5-06.  

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Kompetence k řešení problémů:

• žák vnímá nejrůznější problémové situace, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

  
Kompetence komunikativní:

• žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a personální:
• žák vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 

rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
• chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti 

druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají

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

Kompetence občanské:
• žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti 
fyzickému i psychickému násilí
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Název předmětu Globální výchova
• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 

povinností ve škole i mimo školu
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro naplnění některých průřezových témat a prohloubení výstupů 
vzdělávacího oboru Výchova k občanství.

  

Globální výchova 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
popíše některé globální problémy
zformuluje osobní názor na některé globální problémy
diskutuje o hlavních příčinách a možných důsledcích globálních problémů
popíše, jak se některé globální problémy projevují v jeho okolí
diskutuje o možnostech řešení globálních problémů na lokální úrovni
uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a 
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
uvede příklady mezinárodního terorismu
diskutuje o možnostech boje proti terorismu
uvede situace, ve kterých se Armáda ČR podílí na národní a mezinárodní obraně
vyhledá informace o řešení krizí nevojenského charakteru na národní i mezinárodní 
úrovni a vysvětlí úlohu Armády ČR

Globální svět (globalizace, projevy, klady a zápory, významné globální problémy 
včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení)

popíše mezinárodní spolupráci při zajišťování obrany a bezpečnosti státu a uvede 
příklady zahraničních misí Armády ČR
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Globální výchova 9. ročník

rozlišuje fakta, názory a manipulativní prvky v mediálním sděleníMédia ( média, masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia)
diskutuje o vlivu propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
pozná složitou a problematickou povahu práva v každodenním životě
uvědomí si souvislost mezi právy a odpovědností
posoudí konflikt mezi právy jednotlivce a veřejným zájmem

Práva a povinnosti (zákonná a morální práva, předsudky, diskriminace, povinnosti a 
odpovědnost)

seznámí se s problematikou dětské práce
seznámí se s otázkami rovnoprávnosti pohlavíRovnost (stereotypy, diskriminace, nespravedlnost, pocit moci, pocit bezmoci)
pozná příčiny a dynamiku moci a bezmoci ve společnosti
popíše na základě prožité aktivity různé aspekty pojmu identita a občanstvíObčanství (státní příslušnost, občanská ctnost, cizí kultura)
přemýšlí o "skrytých" aspektech rozdělování občanů ve společnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

brainstorming
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

diskuse
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

diskuse
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity

diskuse
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

práce s textem, aktivity navázané na projekci filmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

diskuse
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

skupinová aktivita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

prožitková aktivita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

třídění globálních problémů
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Globální výchova 9. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
organizace akce
   

5.13 Přírodopis

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodopis vychází se vzdělávací oblasti Přírodopis.

Cílem výuky přírodopisu je poznávání přírodních zákonů pomocí vlastních prožitků a rozumového vnímání, 
poznání přírody jako systému, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Důraz 
je kladen na udržování rovnováhy existence živých soustav, včetně člověka.

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

Předmět je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání.
Přírodopis se vyučuje v 6., 7. a 8. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, v 9. ročníku s časovou dotací 1 
hodina týdně. 
Výuka probíhá převážně ve třídě, část výuky je realizována v učebně s interaktivní tabulí, přírodovědné 
učebně a přírodě. V každém ročníku jsou do výuky zařazeny laboratorní práce.
Při výuce se nejčastěji využívají metody slovní (monologické a dialogické), názorně demonstrační, praktické 
a didaktické hry. Nejvyužívanější formy výuky jsou frontální, skupinová práce, samostatná práce a práce ve 
dvojici.
Podle možností se několikrát v roce organizují různé typy exkurzí, vycházek a ekologických výukových 
programů.

Integrace předmětů • Přírodopis
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Název předmětu Přírodopis
Kompetence k učení:

• žák vyhledá a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení a 
praktickém životě

• žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 
řídí vlastní učení, posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení, naplánuje si, 
jakým způsobem své učení zdokonalit

• porozumí souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem životního prostředí, posoudí aktivity člověka z 
hlediska jejich dopadu, preferuje využívání obnovitelných zdrojů energie v praxi

• utváří si dovednosti ochraňovat své zdraví a zdraví ostatních, vhodně se chová při kontaktu s 
objekty či situacemi potencionálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí

• pracuje s odbornými texty
• žák je veden k zájmu o přírodu

Kompetence k řešení problémů:
• žák vnímá různé problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 

nesrovnalostech, promyslí a naplánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku 
a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá řešení 
problému

• samostatně řeší problémy
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací
• posuzuje důležitost, spolehlivost a správnost získaných dat
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

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

Kompetence komunikativní:
• žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu
• rozumí různým druhům textů, záznamů a obrazových materiálů, běžně užívaných gest a zvuků; 

přemýšlí o nich, reaguje na ně a využívá je k aktivnímu zapojení se do společenského dění
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Název předmětu Přírodopis
• využívá komunikační a informační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 

okolím, naslouchá názorům druhých lidí, porozumí jim a vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 
do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 
a spolupráci s ostatními lidmi

• žák užívá správně odborné názvosloví
Kompetence sociální a personální:

• při skupinové práci a projektech žák chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, podílí se na 
příjemné atmosféře v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi v týmu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, dělají a říkají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný vývoj, 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

• žák se chová dle pravidel slušného chování
Kompetence občanské:

• žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 
života ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení

• žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv 
a povinností ve škole i mimo ni

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne podle svých možností účinnou pomoc a 
chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, a umí 
poskytnout první pomoc postiženému

• chápe přírodovědné poznání a jeho vývoj jako součást lidské kultury
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• žák používá bezpečně a účinně pomůcky a vybavení, dodržuje pravidla bezpečné práce
• žák dodržuje zásady duševní hygieny

Poznámky k předmětu v rámci učebního Disponibilní časová dotace je 1 hodina k rozšíření o zásady ochrany přírody.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

146

Název předmětu Přírodopis
plánu
  

Přírodopis 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
charakterizuje postavení Země ve sluneční soustavě a význam vytvoření základních 
podmínek pro život
popíše stavbu zemského tělesa
vyjmenuje základní zemské sféry
uvede názory na vznik vesmíru a sluneční soustavy

Planeta Země a vznik života na Zemi (stavba Země, vznik života na Zemi)

popíše vznik života na Zemi
popíše základní části mikroskopu, připraví jednoduchý mikroskopický preparát, 
pracuje s mikroskopem
uvědomí si základní pravidla zakládání a sledování jednoduchého pokusu
aplikuje praktické metody poznávání přírody
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 
přírody
na základě dosud získaných znalostí charakterizuje základní projevy života na Zemi
vyjmenuje základní podmínky života na Zemi
hodnotí význam rozmanitosti přírody
uvede příklady potravních vztahů v různých ekosystémech
vysvětlí pojem producent, konzument, rozkladač, potravní řetězec, potravní 
pyramida

Život na Zemi (projevy života, podmínky života na Zemi; rozmanitost přírody; vztahy 
mezi organismy; pozorování přírody, mikroskop)

vysvětlí pojmy symbióza, predace, parazitismus a uvede příklady
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Přírodopis 6. ročník

uvědomí si zásady pro pozorování v přírodě
pozoruje vybranou přírodninu okem a lupou
správně provede a vyhodnotí jednoduchý pokus
rozliší orgány zajišťující životní funkce a rozmnožování rostlin
rozliší orgánové soustavy zajišťující životní funkce a rozmnožování živočichů
vysvětlí podstatu nepohlavního rozmnožování a uvede příklady
vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování i z hlediska přenosu dědičných 
informací
jmenuje příklady částí buňky a jejich význam pro život buňky
vytkne rozdíly mezi buňkou rostlinnou a buňkou živočišnou
objasní rozdíl mezi organismy jednobuněčnými a mnohobuněčnými
vysvětlí princip označování organismů rodovým a druhovým jménem, uvede 
příklady

Základní struktura života (buňka - základní stavební a funkční jednotka; srovnání 
rostlinné a živočišné buňky; jednobuněčné a mnohobuněčné organismy; soustava 
organismů)

seznámí se se systémem organismů
charakterizuje viry jako částice závislé svou existencí na buňkách různých organismů
uvede příklady virových onemocnění
svými slovy vyjádří význam a způsoby ochrany před virovými infekcemi
vytkne základní odlišnosti buňky bakterie od buněk rostlin a živočichů
hodnotí význam bakterií pro oběh látek v přírodě a příklady možností jejich 
využívání
uvede příklady nemocí způsobených choroboplodnými bakteriemi a hygienické 
zásady prevence

Mikroorganismy (viry, bakterie, sinice - tvar a stavba, životní cyklus, význam)

charakterizuje sinice jako organismy schopné fotosyntézy, jejich význam pro obsah 
kyslíku v atmosféře a vliv na kvalitu vody; hygienické zásady pro koupání
rozliší tělo a plodnici houby a popíše stavbu plodnice
vysvětlí význam hub v ekosystému a jejich místo v potravním řetězci
rozpozná naše nejznámější jedlé houby
vyjádří poznávací znaky muchomůrky zelené, uvede další příklad jedovaté houby
vyjádří svými slovy způsob výživy hub, jejich význam pro tvorbu humusu v půdě

Houby a lišejníky (stavba těla, životní cyklus, významní zástupci, význam v 
ekosystému)

na příkladu odliší způsob výživy hniložijný a cizopasný
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Přírodopis 6. ročník

zařadí plísně a kvasinky mezi houby
objasní, proč houby bývají původci onemocnění rostlin
řekne, jak se správně v lese chovat a jak sbírat houby
uvede příklady různých druhů hub
vysvětlí pojem soužití na příkladu lišejníků
objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků
uvede příklady různých tvarů lišejníků
popíše stavbu těla jednobuněčné a mnohobuněčné řasyŘasy (jednobuněčné řasy, mnohobuněčné řasy - stavba těla, významní zástupci, 

význam řas) uvede základní děje probíhající v těle řasy (porovná význam fotosyntézy a dýchání 
pro život řasy, popíše rozmnožování jednobuněčné řasy)
popíše podle obrázku tělo trepky a funkci jednotlivých částí buňky
uvede příklady prvoků a jejich postavení v potravních řetězcích

Prvoci (stavba těla, životní funkce, zástupci prvoků)

uvede příklady nemocí způsobených prvoky
objasní pojem obojetník a regenerace
podle obrázku popíše stavbu těla významných zástupců jednotlivých skupin 
bezobratlých živočichů a jejich způsob života
uvede charakteristické rysy vnější stavby těla živočicha z vybraných skupin 
bezobratlých
uvede příklady vnitřních parazitů člověka a jejich způsob života
řekne, jak se chránit před parazity
vysvětlí pojem přímý vývoj, nepřímý vývoj
uvede příklady skupin bezobratlých
zařadí vybrané bezobratlé živočichy do hlavních taxonomických skupin (kmenů 
popř. tříd)
uvede význam orgánových soustav a příklady jejich orgánů u jednotlivých skupin 
obratlovců
uvede příklady přizpůsobení stavby orgánových soustav živočichů k životu na souši a 
ve vodě a k různému způsobu života
uvede změny ve způsobu života živočichů podle ročních období

Bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci, ostnokožci - 
stavba a funkce těla, životní cyklus, významní zástupci)

uvede znaky, jimiž je organismus přizpůsobený prostředí a způsobu života, uvede 
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Přírodopis 6. ročník

příklady
uvede příklady bezobratlých, kteří se mohou stát škůdci, a způsoby ochrany před 
nimi
uvede příklady živočichů žijících v přírodě, které lidé využívají nebo jsou pro člověka 
užiteční
uvede příklady živočichů, které člověk chová pro užitek
vysvětlí zásady bezpečného chování ve styku se živočichy a uvede příklady
uvede zásady ochrany před klíšťaty a nemocemi, které roznášejí
objasní význam zachování hygienických zásad pro ochranu před nežádoucími 
členovci v bytech
uvede, co udělat po bodnutí hmyzem
aktivně používá především zjednodušené určovací klíče a atlasy
uvede základní části ekosystému a rozliší pojem ekosystém a společenstvo
uvede příklady ekosystémů přirozených a umělých a vysvětlí základní odlišnosti
uvede příklady vztahů v ekosystému
vyjádří příklady negativních zásahů lidské činnosti do životního prostředí
vysvětlí pojem biologická rovnováha
uvede, jak může přispět k ochraně životního prostředí
vysvětlí význam a způsoby ochrany jednotlivých druhů organismů i ochrany celých 
ekosystémů
vyjmenuje naše národní parky
vyhledá informace o ohrožených druzích a ochraně přírody
rozliší termíny populace, společenstvo, ekosystém a uvede příklady
vysvětlí význam slunečního záření jako zdroje energie pro ekosystém
vysvětlí význam vztahů mezi organismy pro oběh látek v přírodě
vysvětlí důležitost biologické regulace a kdy se organismus může stát škůdcem

Člověk a příroda (společenstvo organismů a ekosystém; zásahy člověka do přírody; 
ochrana přírody)

vytvoří příklady jednoduchých potravních řetězců k různým ekosystémům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

• pozorování
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Přírodopis 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
uvede charakteristické rysy vnější stavby těla živočicha z vybraných skupin 
obratlovců
uvede význam orgánových soustav a příklady jejich orgánů obratlovců
uvede příklady přizpůsobení stavby orgánových soustav živočichů k životu na souši a 
ve vodě a k různému způsobu života (k využívání různé potravy, k různé aktivitě 
během dne apod.)
uvede příklady skupin obratlovců
zařadí vybrané obratlovce do hlavních taxonomických skupin podle jejich 
charakteristických znaků a do nižších skupin i s využitím atlasů, klíčů a tabulek v 
učebnicích a příručkách
uvede příklady živočichů žijících odděleně a ve skupinách, živočichy stálé a migrující, 
aktivní ve dne a v noci, býložravce, predátory a parazity
uvede změny ve způsobu života živočichů podle ročních období
uvede znaky, jimiž je organismus přizpůsobený prostředí a způsobu života, uvede 
příklady
uvede význam rozmanitosti obratlovců pro život v přírodě a pro člověka
objasní význam biologické rovnováhy
uvede příklady obratlovců, kteří se mohou stát škůdci, a způsoby ochrany před nimi
uvede příklady obratlovců žijících v přírodě, které lidé využívají nebo jsou pro 
člověka užiteční
uvede příklady živočichů, které člověk chová pro užitek

Strunatci (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, 
plazi, ptáci - stavba těla a základní životní funkce, životní cyklus, významní zástupci, 
vznik a vývoj obratlovců)

vysvětlí zásady bezpečného chování ve styku s živočichy a uvede příklady
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vyjmenuje společné znaky všech strunatců
vypráví o významu chovu kaprů pro naše hospodářství
popíše zmiji a odliší ji od užovky
uvede, jak se chovat po zmijím uštknutí
vyjádří, co je hnízdní parazitismus
rozliší pojmy buňka, pletivo, orgán rostlinného těla
uvede příklad pletiva v orgánech rostliny
rozliší rozdílnou složitost stavby těla vybraných rostlin (např. zelené řasy, mechy, 
kapradiny, rostliny nahosemenné a krytosemenné)
zařadí vybrané rostliny do základní systematické skupiny (řasy, mechy, kapradiny, 
přesličky, plavuně, rostliny nahosemenné, rostliny krytosemenné: dvouděložné, 
jednoděložné)

Systém rostlin (systém rostlin, přechod rostlin na souš)

seznámí se se systémem rostlin
popíše stavbu těla, rozmnožování a životní cyklus mechorostů
uvede příklad mechů

Mechorosty (stavba těla, životní cyklus, významní zástupci, význam v ekosystému)

vysvětlí význam mechů v lese
porovná stavbu těla kapradin, přesliček a plavuní
popíše životní cyklus kapraďorostů
rozpozná několik zástupců kapraďorostů podle obrázku

Kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny - stavba těla, životní cyklus, významní 
zástupci, význam v ekosystému)

vyjádří význam kapradin, přesliček a plavuní pro vznik uhlí
uvede základní funkci kořene, stonku a listu a příklady jejich využití
popíše vnější a vnitřní stavbu kořene, stonku a listu a porovná ji s jejich funkcí
uvede příklady propojení rostlinných orgánů
popíše stavbu květu a vznik plodu
uvede vstupy a výstupy fotosyntézy a podmínky ovlivňující její průběh
objasní význam fotosyntézy pro život
objasní význam dýchání pro život rostlin
rozliší děje v rostlině probíhající za světla (fotosyntéza, dýchání) a za tmy (dýchání)
uvede příklady ovlivňování podmínek pro život rostlin při jejich pěstování

Stavba těla semenných rostlin (kořen, stonek, list, květ, plod - vnitřní a vnější stavba, 
funkce, přeměny, rozmnožování rostlin)

uvede příklady nepohlavního a pohlavního rozmnožování semenných rostlin
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popíše podle obrázku rozmnožování nahosemenných rostlin
rozliší a pojmenuje několik jehličnanů
vysvětlí, co je lesní monokultura
uvede význam jehličnanů pro hospodářství
přiřadí k vybraným rostlinám název rodový, případně druhový s využitím 
zjednodušených či upravených klíčů a atlasů
uvede u vybraných rostlin znaky přizpůsobení k prostředí, ve kterém obvykle rostou

Nahosemenné rostliny (jinany a jehličnany - stavba těla, rozmnožování, významní 
zástupci)

uvede na základě pozorování, jak se rostliny přizpůsobují změnám podmínek v 
průběhu roku
uvede na základě pozorování, jak se rostliny přizpůsobují změnám podmínek v 
průběhu roku
zařadí vybrané krytosemenné rostliny do základní systematické skupiny 
(dvouděložné, jednoděložné)
přiřadí k vybraným krytosemenným rostlinám název rodový, případně druhový s 
využitím zjednodušených či upravených klíčů a atlasů
uvede u vybraných krytosemenných rostlin znaky přizpůsobení k prostředí, ve 
kterém obvykle rostou
uvede příklady rostlin, které jsou typické pro určité ekosystémy
uvede příklady rostlin jedovatých a léčivých zejména z okolí školy
uvede zásady první pomoci při otravě jedovatou rostlinou
vyjádří význam šlechtění

Krytosemenné rostliny (listnaté dřeviny, dvouděložné a jednoděložné byliny - stavba 
těla, rozmnožování, významní zástupci, cizokrajné rostliny)

objasní pojem plevel ve vztahu k přírodě a člověku
zdůvodní význam druhové rozmanitosti
hodnotí chování lidí vůči organismům v okolí
diskutuje o zeleni v okolí
posoudí, které lidské činnosti životní prostředí ohrožují a které přispívají k jeho 
zlepšování
uvede příklady narušení rovnováhy ekosystému
navrhne aktivity, kterými je možné stav životního prostředí zlepšovat

Společenstva (společenstvo lesa, společenstvo vod a mokřadů,
společenstvo luk, pastvin a travnatých strání, společenstvo polí a sídelní aglomerace 
- přírodní podmínky, vztahy ve společenstvu, typičtí zástupci, vliv člověka, ochrana 
společenstva)

vyhledá a popíše činitele ovlivňující životní prostředí v místě bydliště a blízkém okolí
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jmenuje příklady organismů žijících v uvedených společenstvech, jejich způsob 
života, systematicky je zařadí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

• vycházka do přírody, pozorování
• exkurze

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

• řešení lokálního problému
  

Přírodopis 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
objasní základní rozdíly mezi vejcorodými a živorodými savci
uvede příklady přizpůsobení savců odlišnému životnímu prostředí a způsobu života
pozoruje některé tělní pokryvy a popíše jejich stavbu

Savci - charakteristické znaky (vývoj savců; přizpůsobení savců prostředí; vnitřní 
stavba těla savců; rozmnožování savců)

vysvětlí základní funkce orgánových soustav savců
uvede příklady skupin savců
zařadí vybrané savce do hlavních taxonomických skupin podle jejich 
charakteristických znaků a do nižších skupin i s využitím atlasů, klíčů a tabulek v 
učebnicích a příručkách
uvede příklady savců žijících odděleně a ve skupinách, živočichy stálé a migrující, 
aktivní ve dne a v noci, býložravce a predátory
uvede změny ve způsobu života živočichů podle ročních období

Systém savců (vejcorodí, vačnatci, hmyzožravci, letouni, chudozubí, hlodavci, zajíci, 
šelmy, ploutvonožci, kytovci, chobotnatci, lichokopytníci, sudokopytníci, primáti - 
základní znaky, stavba a funkce těla, významní zástupci; savci biomů světa)

uvede znaky, jimiž je organismus přizpůsobený prostředí a způsobu života, uvede 
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příklady
uvede příklady savců, kteří se mohou stát škůdci, a způsoby ochrany před nimi
uvede příklady savců žijících v přírodě, které lidé využívají nebo jsou pro člověka 
užiteční
uvede příklady savců, které člověk chová pro užitek
vysvětlí zásady bezpečného chování ve styku se savci a uvede příklady
vysvětlí pojem echolokace
popíše funkci složeného žaludku přežvýkavců

Etologie uvede příklady různých typů chování
uvede příklady biologické příbuznosti a společenské odlišnosti člověka od ostatních 
živočichů
charakterizuje hlavní předchůdce člověka a vytkne jejich odlišnosti od současného 
člověka
uvede příklady vědních oborů, které se zabývají studiem člověka
rozliší základní lidské rasy a jejich znaky

Původ a vývoj člověka (zařazení člověka v systému živočichů; původ a vývoj člověka; 
lidská plemena; lidské tkáně)

vysvětlí pojem rasismus
určí přibližné umístění hlavních orgánů orgánových soustav v těle člověka
popíše stavbu a funkci orgánových soustav člověka s důrazem na propojení jejich 
činnosti
vysvětlí, že řízení lidského organismu se uskutečňuje hormonální a nervovou 
soustavou
objasní způsob získávání informací o okolním prostředí
vysvětlí význam správného držení těla a cvičení
objasní škodlivost kouření, hodnotí vliv obezity, alkoholu a kouření na cévní choroby
zdůvodní význam správné výživy a péče o chrup
uvede přehled látek potřebných pro výživu, co je pitný režim
uvede zásady dodržování hygienických pravidel a příklady péče o kůži
hodnotí nebezpečí úrazu mozku a míchy, nebezpečí zneužívání léků a drog a jejich 
vliv na nervovou soustavu

Orgánové soustavy člověka (kostra, svalstvo, tělní tekutiny, oběhová soustava, mízní 
soustava, dýchací soustava, trávicí soustava, vylučovací soustava, nervová soustava, 
hormonální soustava, kožní soustava, smyslová soustava, pohlavní soustava - stavba 
a funkce, nemoci postihující danou soustavu, zásady 1. pomoci; nitroděložní vývin 
člověka; období lidského života)

vyloží význam odpočinku, spánku a pravidelného denního režimu pro činnost 
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nervové soustavy
uvede způsoby prevence před AIDS, příklady pohlavních chorob a jejich prevenci
seznámí se se zásadami bezpečného sexu
hodnotí význam zdravého životního stylu matky pro zdraví dítěte, význam vztahu 
matky a dítěte po porodu, důležitost kojení
vysvětlí vznik a vyživování plodu v těle matky
objasní důležitost péče o novorozeně
charakterizuje hlavní znaky jednotlivých období lidského života
uvede příklady infekčních onemocnění a jejich původců, objasní jejich šíření a 
prevenci; vysvětlí pojem epidemie
objasní význam imunity a možnosti jejího posilování a naopak oslabování
uvede možné důsledky různých negativních vlivů prostředí na člověka a jejich 
kumulace
vysvětlí, co jsou tzv. civilizační choroby
uvede zásady zdravého způsobu života
posoudí nebezpečí úrazů a vyloží zásady poskytování první pomoci
objasní, co rozumí pod pojmem udržitelnost rozvoje

Člověk, zdraví a budoucnost (infekční onemocnění; civilizační choroby; zdravý 
způsob života; zásady 1. pomoci)

prakticky provede ukázku poskytnutí první pomoci
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

• práce s textem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

• tvorba společného díla
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

• prezentace, diskuze
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

• laboratorní práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

• poslech dialogu, diskuze



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

156

Přírodopis 8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

• výtvarná činnost
  

Přírodopis 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
Geologie (geologické vědy, práce geologa v terénu) vyjmenuje geologické vědy a objasní, čím se zabývají

objasní, jak vznikají nerosty
určuje a rozlišuje vlastnosti nerostů
uvede příklady nerostů a hornin, jejich význam pro člověka
rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné
objasní příčiny přeměny hornin
popíše, jak vzniklo uhlí, ropa a zemní plyn a hodnotí význam těchto přírodních 
zdrojů
uvede příklady znaků, podle kterých může rozlišovat nerosty a horniny

Nerosty a horniny (vznik; vlastnosti a složení; třídění nerostů a hornin; příklady a 
jejich význam pro člověka; horninový cyklus)

rozezná nejběžnější horniny z naší přírody na základě pozorování jejich 
charakteristických znaků a za pomoci určovacích pomůcek
rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického 
oběhu hornin i oběhu vody
uvede příklady vnitřních a vnějších geologických dějů
vyloží vznik půdy

Vnitřní a vnější geologické děje (stavba Země; sopečná činnost, zemětřesení, 
vrásnění, pohyb litosférických desek; činnost vody a větru)

vysvětlí, co je eroze a co ji urychluje
uvede význam neživých podmínek prostředí pro vznik života na ZemiModrá planeta (atmosféra - složení, význam, znečištění a ochrana; hydrosféra - 

rozložení vody na Zemi, oběh vody, znečištění a ochrana; pedosféra - půdní druhy a vysvětlí význam atmosféry, hydrosféry, litosféry a pedosféry pro život
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objasní nebezpečí rychlých změn podmínek prostředí pro život
porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy
rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě
vysvětlí pojem skleníkový jev a ozónová díra
uvede rozdíl mezi počasím a podnebím
uvede faktory podnebí, které jsou rozhodující pro vývoj jednotlivých typů 
ekosystémů
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 
jevy i jejich doprovodné jevy

typy, znečištění a ochrana půd, význam pedosféry; oběh prvků)

charakterizuje možné dopady mimořádných událostí a ochranu před nimi
uvede příklady nerostných surovin a jejich význam pro člověka
rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
jmenuje nejčastější zdroje znečištění životního prostředí
vyloží vznik fosilních paliv a zdůvodní jejich neobnovitelnost
hodnotí význam obnovitelných zdrojů energie pro lidskou společnost

Přírodní zdroje (neobnovitelné zdroje, obnovitelné zdroje)

na příkladech vysvětlí vzájemnou závislost organismů a důsledky porušení přírodní 
rovnováhy
charakterizuje jednotlivé geologické éry a vývoj života v nich
uvede názory na vznik Země

Historie Země (vznik Země; první organismy na Zemi, geologické éry; předchůdci 
člověka)

porovná přibližnou délku trvání geologických období
orientuje se v základních geologických oblastech ČRGeologická mapa ČR
popíše s pomocí mapy geologické složení místní krajiny
objasní rozdíl mezi dělením buněčného jádra při vzniku tělní buňky a při vzniku 
pohlavní buňky
jmenuje J. G. Mendela jako zakladatele nauky o dědičnosti
vysvětlí pojem genotyp a fenotyp
uvede, že geny jsou uspořádány za sebou v chromozomech a že chromozomy tvoří 
látka DNA

Základ a trvání života (buněčný základ života; dědičnost, zákony dědičnosti; dědičné 
znaky u rostlin a živočichů)

vysvětlí podstatu pohlavního rozmnožování i z hlediska přenosu dědičných 
informací
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uvede konkrétní příklady využití poznatků z genetiky rostlin, živočichů a člověka v 
praktickém životě
uvede příklady vlivu šlechtění na vzhled rostlin a živočichů
uvede příklady vlivů prostředí na utváření organismů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

• pracovní list
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

• exkurze
   

5.14 Fyzika

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika.

Cílem výuky fyziky je podpora hledání a poznání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí, rozvíjení 
dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, osvojení základních fyzikálních 
pojmů a odborné terminologie a podpora logického uvažování.

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

Předmět je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání. Fyzika se vyučuje v 6., 7. a 8. 
ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
Výuka probíhá převážně ve třídě, část výuky je realizována v učebně s interaktivní tabulí a počítačové 
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učebně. V každém ročníku jsou do výuky zařazeny laboratorní práce.
Při výuce se nejčastěji využívají metody slovní (monologické a dialogické), názorně demonstrační, praktické 
a didaktické hry. Nejvyužívanější formy výuky jsou frontální, skupinová práce, samostatná práce a práce ve 
dvojici.
Podle možností se organizují různé typy exkurzí.

Integrace předmětů • Fyzika
Mezipředmětové vztahy • Matematika

Kompetence k učení:
• žák využívá více možností řešení pro zpracování úkolů a dochází různými cestami ke správným 

výsledkům
• žák aktivně ohodnocuje svou práci a poučuje se z vlastních chyb
• žák samostatné pozoruje a provádí jednoduché fyzikální pokusy, získané výsledky kriticky posuzuje 

a nalézá mezi nimi souvislosti
Kompetence k řešení problémů:

• žák k řešení zadaných problémů využívá předešlých zkušeností, nebo hledá nové způsoby řešení
• na základě nově získaných informací (internet, encyklopedie) hledá žák nová řešení zadaných úkolů 

a využívá jich v praxi
• využívá svých předností při řešení zadaných problémů ve skupinové práci, ale i při práci 

samostatné 
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací
• posuzuje důležitost, spolehlivost a správnost získaných dat
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

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

Kompetence komunikativní:
• žák aktivně komunikuje při skupinové práci a snaží se společně s ostatními hledat řešení
• žák prezentuje své výsledky, aktivně odpovídá na otázky k danému tématu, je schopen oponovat a 

přijmout kritiku své práce
• žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
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kultivovaně v písemném i ústním projevu

• žák rozumí různým druhům textů, záznamů a obrazových materiálů; přemýšlí o nich, reaguje na ně 
a využívá je k aktivnímu zapojení se do společenského dění

Kompetence sociální a personální:
• je odpovědný za práci celé skupiny a je schopen prosazovat svůj názor
• při práci ve skupině využívá svých předností pro dosažení co nejlepších výsledků
• chová se podle pravidel slušného chování
• pomáhá slabším členům skupiny při pochopení a zpracování zadaného úkolu
• respektuje názory druhých, dokáže se od nich poučit, aktivně argumentovat a obhajovat svůj názor

Kompetence občanské:
• chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, v případě úrazu jim pomůže nebo zavolá na pomoc 

dospělého
• zná základní pravidla, jak udržovat kvalitní životní prostředí a jak chránit přírodu

Kompetence pracovní:
• svědomitě vykonává zadanou práci a hodnotí výsledky své práce i z hlediska ochrany zdraví a 

životního prostředí
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace je 2 hodiny pro lepší porozumění a uvědomění užitečnosti poznatků jejich 
aplikací v praktickém životě.

  

Fyzika 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vysvětlí na základě porozumění částicovému složení látek následující procesy – 
rozpouštění pevných látek v kapalině (i v závislosti na teplotě) a šíření zápachu v 
uzavřené místnosti
určí rozdíl mezi tělesem a látkou
rozliší skupenství dané látky
na konkrétních příkladek ukáže společné a rozdílné vlastnosti látek různých 
skupenství

Těleso a látka (co nás obklopuje; skupenství látek; atomy a molekuly, jejich 
vlastnosti)

zdůvodní souvislost změny skupenství se změnami teploty



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

161

Fyzika 6. ročník

správně používá pojmy atom, molekula, sloučenina, prvek
objasní, jak vzájemné působení atomů (molekul) určuje skupenství látek
pozoruje příklady jevů, dokazujících, že částice látek se neustále pohybují (difúze, 
Brownův pohyb)
objasní pojmy délková teplotní roztažnost a objemová teplotní roztažnost
na základě pochopení zákonitostí pro délkovou a objemovou teplotní roztažnost 
uvede praktické příklady jevů a vysvětlí je
seznámí se se soustavou SI
používá obecný zápis fyzikální veličiny pomocí označení, velikosti a jednotky
prakticky změří vhodně vybranými měřidly fyzikální veličiny – délku, objem, 
hmotnost, teplotu, čas, sílu
převádí jednotky délky (mm, cm, dm, m, km), obsahu (m2, ar, ha, km2), objemu 
(dm3, m3, l), hmotnosti (g, kg, t) a času (s, min, h)
uvede s použitím tabulek pro základní školu značky a jednotky následujících 
fyzikálních veličin – délka, dráha, objem, hmotnost, čas, rychlost, síla, hustota, 
teplota,
popíše, jak při měření vzniká chyba a jek je možné ji snižovat
rozhodne, které z časových úseků jsou vhodné k měření času a které nikoli
změří teplotu a graficky zaznamená její průběh
objasní praktický význam veličiny hustota jako charakteristiky látky a veličin 
hmotnost a objem jako charakteristik konkrétního tělesa
vypočítá ze vztahu pro hustotu látky i hmotnost, resp. objem tělesa (s použitím 
tabulek pro základní školu)
znázorňuje síly orientovanou úsečkou
vypočítá velikost gravitační síly působící na těleso
určí na základě znalosti hodnot dvou veličin (dráha, čas nebo rychlost) hodnotu 
veličiny třetí (s použitím tabulek pro základní školu)

Veličiny a jejich měření (délka a měření délky; hmotnost tělesa, jednotky hmotnosti, 
měření hmotnosti; čas a měření času; Objem a měření objemu; roztažnost těles a 
látek; teplota,teplotní stupnice a měření teploty; hustota a měření hustoty; síla a její 
měření)

prakticky změří velikost působící síly siloměrem
Elektrické vlastnosti látek (elektrování těles třením, dva druhy el. náboje; model 
atomu, složení, el. náboje v atomu; elektroskop, elektrometr a zdroje elektrického 
náboje; elektrické vodiče a nevodiče; elektrické pole; elektrický výboj, blesk, 

na základě experimentu (zapojením do elektrického obvodu) nebo osobních 
zkušeností či charakteristik látek uvedených v literatuře, uvede příklady látek, které 
jsou vodiči a izolanty
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vysvětlí rozdíl mezi vodičem a izolantem
uvede příklady použití vodičů a izolantů v technické praxi
elektruje tělesa třením
vyjmenuje dva druhy elektrického náboje
popíše strukturu atomu
vysvětlí, jak se z elektricky neutrálního atomu stane kladný nebo záporný iont
vysvětlí princip uzemnění a význam izolace kovových předmětů
seznámí se s existencí el. pole a jeho projevy
znázorní elektrické pole pomocí siločar
zdůvodní vznik blesku a hromu

ochrana před bleskem)

řídí se základními pravidly ochrany před bleskem
vyjmenuje základní části magnetu
popíše působení magnetických sil mezi dvěma magnety nebo magnetem a železným 
tělesem
rozdělí pomocí experimentu látky na feromagnetické a nemagnetické
pozoruje magnetování těles
seznámí se s negativními účinky magnetu
znázorní pomocí železných pilin magnetické pole
objasní význam indukčních čar a popíše jejich vlastnosti
popíše magnetické pole Země

Magnetismus (magnety a jejich vlastnosti; působení magnetu na tělesa z různých 
látek; magnetická indukce, magnetování těles; magnetické pole a magnetické 
indukční čáry; magnetické pole Země, kompas a buzola)

vyjmenuje části kompasu a vysvětlí k čemu slouží
posoudí výhody a nevýhody užití některých energetických zdrojů, jako uhlí, ropy, 
zemního plynu, větru, vody… (například pro výrobu elektrické energie)
posoudí výhody a nevýhody využití jaderné energie, resp. vliv jaderné elektrárny na 
životní prostředí
identifikuje schematické značky součástí elektrického obvodu (např. žárovka, zdroj, 
vypínač) a pojmenuje jednotlivé součásti elektrického obvodu
zapojí podle schématu jednoduchý elektrický obvod

Elektrický obvod (elektrický proud a elektrické napětí; zdroje elektrického napětí; 
účinky elektrického proudu, elektrické spotřebiče; jednoduchý elektrický obvod; 
složitější elektrický obvod; elektrický proud v kapalinách a plynech; bezpečnost při 
práci s elektřinou; zkrat v elektrotechnice; magnetické vlastnosti elektrického 
proudu; magnetické pole cívky; elektromagnet)

ovládá pravidla bezpečné práce a manipulace s elektrickými zařízeními a ovládá 
základy první pomoci při úrazu elektrickým proudem
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uvede značky a jednotky elektrického proudu a elektrického napětí
použije konkrétní příklady k popisu čtyř základních účinků el. proudu
rozdělí el. spotřebiče do čtyř kategorií podle účinku el. proudu
spojuje průchod proudu v pevných látkách s volnými elektrony, v kapalinách a 
plynech s kladnými a zápornými ionty
popíše podmínky vzniku zkratu a jeho důsledky
objasní význam pojistky a jističe
seznámí se s magnetickými účinky el. proudu
popíše cívku
uvede příklad uplatnění elektromagnetu

  

Fyzika 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
objasní, že pohyb je relativní, a určí, zda je těleso v klidu, či v pohybu vzhledem k 
jiným tělesům
na základě popisu pohybu tělesa nebo zkušenosti určí, zda se jedná o pohyb 
rovnoměrný, nebo nerovnoměrný, přímočarý nebo křivočarý, posuvný nebo otáčivý
vysvětlí rozdíl mezi rychlostí rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlostí 
nerovnoměrného pohybu
určí na základě znalosti hodnot dvou veličin (dráha, čas nebo rychlost) hodnotu 
veličiny třetí (s použitím tabulek pro základní školu)

Pohyb tělesa (posuvný a otáčivý pohyb; průměrná a okamžitá rychlost; rovnoměrný 
a nerovnoměrný pohyb; výpočet dráhy, rychlosti, času)

rozliší klid a pohyb tělesa v grafu vyjadřujícím závislost dráhy na čase
prakticky změří velikost působící síly siloměrem
určí graficky výslednici dvou sil se společným působištěm působících na těleso
uvede příklady, kdy a jak se v denním životě i v technické praxi cíleně zvětšuje nebo 
zmenšuje velikost třecí síly
aplikuje své poznatky o silách při vysvětlení funkce vybraných jednoduchých strojů 
(páka, kladka)
vysvětlí princip setrvačnosti (např. chování těles v automobilu při prudkém brzdění)

Síly a jejich vlastnosti (síla; skládání sil; tíhová síla; těžiště; setrvačnost; síla a změny 
pohybu; akce a reakce; tlak, tlaková síla; tření)

vysvětlí závislost projevů setrvačnosti na hmotnosti tělesa při uvádění těles do 
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pohybu, resp. do klidu
vypočítá gravitační sílu působící na těleso, pokud zná hmotnost tělesa
uvede konkrétní příklad sil při vzájemném působení dvou těles
vysvětlí na příkladu, jak se liší pohybové účinky síly na těleso v závislosti na jejím 
směru, orientaci a působišti při stejné velikosti
vyhledá a popíše využití jednoramenné a dvojramenné páky v každodenním životě
popíše působení tlakové síly
vypočítá tlak z velikosti tlakové síly a plochy
uvede příklady z praxe, kde dochází ke snižování tlaku, nebo činností, při kterých se 
využívá velkého tlaku
vyjmenuje základní vlastnosti kapalin
objasní pojem teplotní anomálie vody
uvede vztah mezi teplotou, objemem a hustotou kapaliny
na základě znalosti hustoty tělesa a tekutiny předpoví chování tělesa v této tekutině
formuluje vlastními slovy Archimédův zákon
popíše a vysvětlí princip konkrétního jednoduchého zařízení, které využívá Pascalův 
zákon
popíše příklady využití principu spojených nádob v běžném životě, resp. technické 
praxi

Kapaliny (vlastnosti kapalin, hydrostatický tlak, spojené nádoby, Archimédův zákon, 
plavání těles, Pascalův zákon)

popíše změny hydrostatického v závislosti na hloubce
vyjmenuje základní vlastnosti plynů
popíše změny atmosférického tlaku v závislosti na nadmořské výšce
objasní pojmy přetlak, resp. podtlak a využití těchto jevů v technické praxi
definuje atmosferický tlak jako fyzikální veličinu (značka, jednotka)

Plyny (vlastnosti plynů; atmosférický tlak, přetlak, podtlak, vakuum)

popíše, co má vliv na atmosferický tlak
uvede příklady stejnorodého optického prostředí a dále pak příklady průhledných, 
průsvitných a neprůhledných optických prostředí
vysvětlí zákon odrazu světla při použití pojmu kolmice dopadu

Světelné jevy (šíření světla, rychlost světla, zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce, 
odraz světla na rovinném zrcadle, kulová zrcadla, lom světla, čočky)

objasní, proč pro obraz v rovinném zrcadle používáme pojem zdánlivý obraz a proč 
dochází ke stranovému převrácení obrazu
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popíše a vysvětlí příklady, kdy v technické praxi dochází k využití zákona odrazu 
světla, a provádí praktické pokusy na základě tohoto zákona
vysvětlí, kdy dochází k lomu světla
rozhodne, zda v konkrétním příkladu rozhraní dvou různých optických prostředí 
dochází k lomu světla ke kolmici, nebo k lomu světla od kolmice
dělí kulová zrcadla na dutá a vypuklá
uvede příklad využití kulových zrcadel
zakreslí odražený paprsek podkladu na duté (vypuklé) zrcadlo
rozliší spojku od rozptylky podle optických vlastností
popíše s využitím modelu, proč dochází k zatmění Slunce a zatmění Měsíce
jednoduše vysvětlí podstatu střídání měsíčních fází
vyjmenuje dvě nejčastější vady zraku
popíše korekci nejčastějších vad oka čočkami
vyjmenuje 7 základních barev světelného spektra
objasní, co má vliv na rozložení barev do spektra

  

Fyzika 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vysvětlí definiční vztah pro mechanickou práci vykonanou konstantní silou, která 
působí na těleso ve směru pohybu, a provádí jednoduché výpočty vykonané práce, 
resp. síly nebo dráhy
ze znalosti vykonané práce určí změnu energie příslušného tělesa a naopak
vypočítá výkon ze zadané práce a času
objasní pojem účinnost
popíše formy energie, se kterými se může setkat v přírodě
vysvětlí na základě zákona zachování energie jednoduché příklady přeměny forem 
energie a jejich přenosu
užívá správně označení a jednotku práce, výkonu a energie

Práce a energie ( práce, výkon, energie, polohová energie, pohybová energie, zákon 
zachování energie, účinnost, jednoduché stroje, perpetuum mobile)

vlastními slovy objasní pojem perpetuum mobile
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popíše využití jednoduchých strojů v každodenním životě
popíše vnitřní energii jako součet pohybových a polohových energií molekul
uvede, jakými dvěma způsoby lze zvýšit vnitřní energii tělesa
správně užívá značku a jednotku tepla
vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu látek a vysvětlí její význam
využívá vztah Q = c.m.(t2 – t1) pro určování tepla přijatého nebo odevzdaného 
tělesem v konkrétním příkladě
dělí látky na tepelné vodiče a izolanty
vyjmenuje možnosti šíření tepla a podmínky těchto šíření
seznámí se s principy činnosti základních tepelných motorů - parní turbína, zážehový 
a vznětový čtyřtaktní motor
rozeznává skupenství pevné, kapalné, plynné a plazma
charakterizuje amorfní látky a uvede jejich příklady
objasní pojmy tání, tuhnutí
vyhledá v tabulkách teplotu tání a tuhnutí
používá značku a jednotku měrného skupenského tepla
objasní pojmy vypařování, kapalnění, var
popíše, na čem závisí rychlost, jakou se kapalina vypařuje

Tepelné jevy ( vnitřní energie tělesa, teplo, vedení a šíření tepla, tepelné motory, 
skupenské přeměny)

objasní pojmy sublimace a desublimace
popíše pružné těleso
užívá pojmy síla pružnosti, výchylka, rovnovážná poloha
popíše kmitavý pohyb
používá správně označení, jednotku frekvence a periody
používá s porozuměním vztah mezi frekvencí a periodou
z grafu harmonického kmitavého pohybu určí amplitudu a periodu
definuje vlnění jako děj, při kterém se prostředím šíří kmitavý pohyb ze zdroje do 
okolí
používá správné označení a jednotku frekvence, vlnění, vlnové délky a rychlosti 
šíření vlnění

Zvukové jevy (vlastnosti pružných těles, kmitání, vlnění, zvuk, ultrazvuk, infrazvuk, 
hlasitost)

definuje zvuk jako podélní vlnění s frekvencí 16Hz-20kHz
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uvede příklady zdrojů zvuku z prostředí, ve kterém žije
na konkrétním příkladu předvede a vysvětlí vznik zvuku
vyhledá v tabulkách a vzájemně porovná rychlost šíření zvuku v různých prostředích
vysvětlí rozdíl mezi tónem a hlukem
objasní, čím je dána výška a barva tónu
zná hodnotu rychlosti zvuku ve vzduchu
seznámí se s akustickými jevy způsobeným ohybem a odrazem zvukových vln
definuje pojmy ultrazvuk a infrazvuk
používá označení a jednotku hladiny intenzity zvuku
uvede příklady prostředí s nadměrným hlukem, resp. příklady zdrojů nadměrného 
hluku
popíše negativní vlivy nadměrného působení hluku na lidský organismus a navrhne 
ochranné prostředky, jež se mohou používat pro snížení či odstranění uvedených 
vlivů
uvede příklady, jak se v praxi provádí snižování nadměrné hladiny hluku v prostředí
užívá správně značku a jednotku e. náboje
užívá správně značky a jednotky e. proudu, el. napětí, e. odpor
zapojí podle schématu jednoduchý elektrický obvod včetně zapojení voltmetru a 
ampérmetru pro měření elektrického napětí a proudu
změří elektrické napětí na různých součástkách elektrického obvodu
změří elektrický proud v různých částech jednoduchého elektrického obvodu
na základě experimentu (zapojením do elektrického obvodu) nebo osobních 
zkušeností či charakteristik látek uvedených v literatuře, uvede příklady látek, které 
jsou vodiči, izolanty, resp. polovodiči
vysvětlí rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem
uvede příklady použití vodičů a izolantů v technické praxi
vysvětlí význam užití polovodičů v technické praxi
na základě Ohmova zákona rozumí vztahu mezi fyzikálními veličinami el. proud, el. 
napětí a el. odpor

Elektrický proud ( el. náboj, el. proud, Ohmův zákon, el. odpor, el. napětí, rezistory, 
výkon el. proudu, el. energie)

využívá vztah pro elektrický odpor (R = U/I) a dokáže vypočítat při znalosti dvou 
veličin veličinu třetí v jednoduchém elektrickém obvodu
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umí předpovědět změnu proudu v obvodu v závislosti na změně napětí při stálém 
odporu
zná základní pravidla a vzorce pro určování výsledného odporu, proudu a napětí v 
el. obvodu při sériovém a paralelním zapojení rezistorů
užívá s porozuměním vztah mezi el. proudem, el. napětím a výkonem el. proudu
vysvětlí rozdíl mezi výkonem a příkonem
užívá vzorec na výpočet el. enrgie (jako součin napětí, proudu a času)
posoudí výhody a nevýhody užití některých energetických zdrojů, jako uhlí, ropy, 
zemního plynu, větru, vody… (například pro výrobu elektrické energie)
posoudí výhody a nevýhody využití jaderné energie, resp. vliv jaderné elektrárny na 
životní prostředí

  

Fyzika 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
charakterizuje střídavý proud a odliší jej od stejnosměrného
osvojí si pojmy elektromagnetická indukce, primární obvod, sekundární obvod
využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s 
proudem
rozliší alternátor a dynamo
uvede zásady bezpečné práce s elektrospotřebiči
uvede příklady elektrických spotřebičů, které pro svoji činnost využívají 
elektromagnetickou indukci
popíše jev elektromagnetické indukce

Elektrodynamika (působení magnetického pole na vodič; vzájemné působení vodičů; 
magnetická indukce; elektromagnetická indukce; generátory elektrického napětí; 
vlastnosti střídavého proudu; cívka, transformátory; elektromotory; bezpečná práce 
s elektrospotřebiči)

uvede příklady využití transformátoru v praxi
na základě experimentu nebo osobních zkušeností či charakteristik látek uvedených 
v literatuře, uvede příklady látek, které jsou polovodiči
vysvětlí rozdíl mezi vodičem, polovodičem a izolantem
vysvětlí význam užití polovodičů v technické praxi
popíše vnitřní strukturu polovodičů

Elektrický proud v polovodičích (elektrony a díry; vliv příměsí v polovodičích; PN 
přechod; dioda a světlo; jak pracuje rádio a televizor)

zapojí správně polovodičovou diodu
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rozliší polovodič typu N a P
využije poznatků k pochopení principu funkce rádia a televizoru
uvede příklady využití polovodičových diod v technické praxi
vysvětlí pojmy kvantum a foton
popíše vnitřní stavbu atomu
vyjmenuje základní druhy elektromagnetického vlnění
vyjmenuje složky radioaktivního záření
popíše činnost jaderné elektrárny
posoudí výhody a nevýhody využití jaderné energie, resp. vliv jaderné elektrárny na 
životní prostředí
popíše formy energie, se kterými se může setkat v přírodě

Atomy a záření (historie objevu atomu a jeho struktury; Bohrův model atomu; 
záření z elektronového obalu; jádro atomu; radioaktivita; jaderná elektrárna)

vysvětlí na základě zákona zachování energie jednoduché příklady přeměny forem 
energie a jejich přenosu
vysvětlí, která síla udržuje planety na oběžné dráze kolem Slunce a nedovolí, aby se 
od Slunce vzdálily; obdobně vysvětlí pohyb měsíců kolem planet
jednoduše vysvětlí podstatu střídání měsíčních fází
vysvětlí princip uvolňování energie ve Slunci
popíše rozdíly mezi hvězdou a planetou
objasní, co je náplní astronomie
hodnotí význam Slunce pro život na Zemi
popíše vznik, vývoj a zánik hvězd
seznámí se s typy galaxií

Astronomie (čím se zabývá astronomie; Sluneční soustava; vznik, vývoj a zánik 
hvězd; galaxie; souhvězdí)

vyjmenuje příklady souhvězdí
Vývoj fyziky hodnotí význam fyziky pro vývoj lidské společnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

• diskuze
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5.15 Zeměpis

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

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis.

Výuka zeměpisu obohacuje v návaznosti na prvouku, přírodovědu a vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled 
žáků uvedením do hlavních přírodních, sociálních a hospodářských podmínek a do faktorů života lidí v 
blízkém území místní krajiny, na území České republiky, v Evropě a v dalších světadílech.
Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, utvářet vlastní 
spoluzodpovědnost za kvalitu života na zemi a vztahů lidí k přírodnímu i společenskému
prostředí.

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

Předmět je realizován ve všech ročnících 2. stupně základního vzdělávání. Vyučuje sev 6., 7., 8. a 9. ročníku 
s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá převážně ve třídě, část výuky je realizována v učebně s interaktivní tabulí, počítačové 
učebně a v terénu.
Při výuce se nejčastěji využívají metody slovní (monologické a dialogické), praktické a didaktické hry. 
Nejvyužívanější formy výuky jsou frontální, skupinová práce, samostatná prácea práce ve dvojici.
Podle možností se organizují různé typy zeměpisných exkurzí, besed a zeměpisných vycházek.

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
• na základě práce s mapou zpracovává informace v ní obsažené, ty třídí a vyvozuje obecně platné 

závěry
• aktivně a samostatně vyhledává aktuální informace a zapojuje je do výuky v hodinách zeměpisu
• využívá více možností řešení pro zpracování úkolů a dochází různými cestami ke správným 
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Název předmětu Zeměpis
výsledkům

• aktivně ohodnocuje svou práci a poučuje se z vlastních chyb
Kompetence k řešení problémů:

• k řešení zadaných problémů využívá předešlých zkušeností, nebo hledá nové způsoby řešení
• ověřuje si správnost svých výsledků
• na základě nově získaných informací (internet, encyklopedie) hledá nová řešení zadaných úkolů a 

využívá jich v praxi
• využívá svých předností při řešení zadaných problémů ve skupinové práci, ale i při práci 

samostatné 
Kompetence komunikativní:

• aktivně komunikuje při skupinové práci a snaží se společně s ostatními hledat řešení
• prezentuje své výsledky, aktivně odpovídá na otázky k danému tématu, je schopen oponovat a 

přijmout kritiku své práce
• užívá správně odborné názvosloví

Kompetence sociální a personální:
• je odpovědný za práci celé skupiny a je schopen prosazovat svůj názor
• při práci ve skupině využívá svých předností pro dosažení co nejlepších výsledků
• chová se podle pravidel slušného chování
• pomáhá slabším členům skupiny při pochopení a zpracování zadaného úkolu
• respektuje názory druhých, dokáže se od nich poučit, aktivně argumentovat a obhajovat svůj názor

Kompetence občanské:
• chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, v případě úrazu jim pomůže nebo zavolá na pomoc 

dospělého
• zná základní pravidla, jak udržovat kvalitní životní prostředí a jak chránit přírodu

Kompetence pracovní:
• svědomitě vykonává zadanou práci a hodnotí výsledky své práce i z hlediska ochrany zdraví a 

životního prostředí
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace je 2 hodiny pro změny v uspořádání světa.
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Zeměpis 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
definuje glóbus jako zmenšený model Země
definuje, co je to mapa, zeměpisný atlas a měřítko mapy
pracuje s měřítkem mapy
dělí mapy dle měřítka a obsahu
používá jmenný rejstřík atlasu pro vyhledávání různých míst na Zemi
objasní pojem GPS a možnosti jeho využití v praxi
vlastními slovy vysvětlí, jak se tvoří mapy
pracuje s názvy, vysvětlivkami a legendou mapy, aktivně vyhledává v mapách a v 
atlase
definuje poledníky a rovnoběžky vytvářející zeměpisnou síť
s porozuměním používá pojmy: zemská osa, polokoule, poledník, rovnoběžka, 
obratník, polární kruh, zemský pól
určí s pomocí atlasu zeměpisné souřadnice zvolených míst na Zemi

Glóbus a mapa (globus, mapa; měřítko mapy; druhy map, obsah map;
zeměpisná síť, zeměpisná poloha; časová pásma na Zemi; praktické činnosti s 
mapami a plány, praktické činnosti s informačními zdroji)

používá mapy a letecké snímky na internetu
objasní vznik a vývoj vesmíru
definuje, co je to hvězda, souhvězdí
uvede Slunce jako nejbližší hvězdu k planetě Zemi a jeho důležitost pro život na 
Zemi
vyjmenuje, co tvoří sluneční soustavu
popíše zákonitosti pohybu planet sluneční soustavy, tvar jejich drah

Vesmír (vznik vesmíru; galaxie; sluneční soustava, Slunce, Měsíc)

uvede základní pohyby Měsíce
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vyjmenuje měsíční fáze
vysvětlí působení Měsíce a částečně Slunce na planetu Zemi
seznámí se s principem zatmění Slunce a Měsíce
porovná vlastnosti planety Země s ostatními planetami z hlediska podmínek pro 
život na Zemi
popíše tvar Země a její základní pohyby
objasní konkrétní důkaz tvaru planety Země podle určitých jevů nebo podle zjištění 
pomocí přístrojů
vyjmenuje důsledky sklonu zemské osy na život organismů a lidí
vysvětlí důsledky pohybů Země pro život lidí
objasní pojem kalendář a přestupný rok
vysvětlí rozdíl mezi místním a pásmovým časem
na mapě vyhledá mezinárodní datovou hranici a určí její význam pro změnu data při 
jejím přechodu

Planeta Země (tvar a rozměry Země; pohyby Země a jejich důsledky)

uvede rozdíl mezi středoevropským a letním časem
používá s porozuměním pojem přírodní sféra Země ve vztahu k prostředí, které nás 
obklopuje
rozliší jednotlivé složky přírodní sféry
rozpozná souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi jednotlivými složkami přírodní 
sféry
vyjmenuje základní vrstvy, ze kterých se skládá zemské těleso, a popíše jejich 
vlastnosti
používá v praktických situacích pojmy: vnitřní a vnější přírodní činitelé, síly a procesy 
působící na zemský povrch, zvětrávání
posoudí zemský povrch - reliéf jako výsledek složitého působení přírodních procesů 
a působení lidí
uvádí konkrétní příklady ovlivňování přírodní sféry lidskou společností
objasní důsledky nedostatku vody na život lidí
formuluje význam půdy pro život na Zemi
na mapách určí a ohraničí podnebné pásy

Krajinná sféra (krajinná sféra; litosféra, stavba zemského tělesa, sopečná činnost, 
zemětřesení, vrásnění, činnost vody a větru; atmosféra, složení atmosféry, 
znečištění atmosféry, počasí, podnebí; hydrosféra, oběh vody, povrchová voda, 
podzemní voda, znečištění vody; pedosféra, vznik půdy, půdní druhy a typy; 
biosféra, vegetační stupně, přírodní krajiny, život v oceánech)

vyjmenuje vlivy šířkové pásmovitosti a výškové stupňovitosti na život lidí a 
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organismů, zejména na zemědělství
vysvětlí rozdíl mezi pojmy počasí a podnebí
vysvětlí svými slovy oběh vody a rozmístění vody na Zemi a význam vody pro život 
lidí a organismů
rozliší s pomocí školního atlasu světa rozmístění hlavních typů půd
vysvětlí rozdíly hlavních přírodních krajin (biomů) a ilustruje jejich prostorový výskyt 
na Zemi
pojmenuje a vyhledá na glóbusu a na mapách světa jednotlivé světadíly a oceány na 
Zemi
určí geografickou polohu světadílů a oceánů podle zeměpisných souřadnic i z 
hlediska jejich polohy na zemských polokoulích a v podnebných pásech
porovná mezi sebou rozlohu světadílů a oceánů

Světadíly a oceány (poloha a rozloha světadílů a oceánů)

vymezí pomocí vybraných přírodních nebo společenských kritérií regiony světa
popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických map členitost a 
charakteristické rysy přírodních poměrů Afriky
pojmenuje a vyhledá na mapách hlavní geografické a kulturní regiony Afriky, 
orientačně určí a srovná jejich geografickou polohu podle zeměpisných souřadnic a 
podle polohy vůči ostatním geografickým objektům
pojmenuje a vyhledá na mapách reprezentativní (modelové) státy, jejich oblasti, 
hlavní a významná města v reprezentativních státech Afriky, orientačně určí a 
srovná jejich geografickou polohu
popíše a analyzuje s pomocí obecně zeměpisných a tematických map 
charakteristické rysy přírodních poměrů v reprezentativních (modelových) státech 
Afriky
vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářské činnosti obyvatelstva 
v Africe a reprezentativních státech
analyzuje s pomocí tematických map hlavní environmentální problémy v Africe a 
regionech Afriky
zařadí s pomocí rejstříku školního atlasu světa a příslušných map méně známé státy 
Afriky do Afriky

Afrika (poloha a rozloha Afriky; přírodní poměry Afriky, nerostné zdroje, podnebí, 
vodstvo, biota; socioekonomické poměry Afriky; regiony a významné státy Afriky - 
severní arabská Afrika, oblast Sahelu, tropická Afrika Guinejského zálivu, tropická 
hornatá Afrika; jižní Afrika)

pracuje aktivně s regionálními obecně zeměpisnými a tematickými mapami i s 
obsahem a s rejstříkem zeměpisných atlasů
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orientuje se prakticky při vyhledávání informací o Africe a o regionech a státech v 
různých informačních zdrojích ( např. zeměpisné encyklopedie, statistické příručky, 
dostupná literatura )
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech
orientuje se prakticky v krajině, určí světové strany, úhly, směr pohybu, vzdálenosti 
a nadmořskou výšku v terénu s pomocí aktivních orientačních pomůcek (kompas, 
busola, mapa)
zorientuje mapu v krajině podle světových stran a určí význačné přírodní a umělé 
objekty jako orientační body a orientační linie z terénu na mapě, a také opačně z 
mapy do terénu
pořídí jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plánky
jedná a chová se v krajině podle zásad pohybu, pobytu a bezpečnosti v přírodě
nakreslí mentální mapu oblíbených anebo rizikových míst v obci a okolí nebo 
mentální mapu s jiným obsahem
srovná vytvořenou mentální mapu s mapou nebo plánem stejného území
používá mentální mapu k vysvětlení lokalizace objektů, jevů a procesů a jejich 
vzájemných vazeb v prostorovém vnímání vybraného regionu
porovná změny v pozorované krajině na základě vybraných historických a 
současných zdrojů informací
lokalizuje objekty v krajině do určitých příslušných kategorií (poloha, vzhled, znaky, 
funkce)
při popisu sledované krajiny se vyjádří správně odbornou geografickou terminologií

Praktický zeměpis (praktická topografie v terénu; práce s turistickou mapou; zásady 
pohybu a pobytu v přírodě; bezpečnost při pohybu a pobytu v přírodě)

popíše fungování záchranného integrovaného systému za mimořádných situací
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

• výklad
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

• projekce
• diskuze
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

• didaktická hra
  

Zeměpis 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
popíše a analyzuje s pomocí obecně zeměpisných a tematických map členitost a 
charakteristické rysy přírodních poměrů Austrálie a Oceánie
pojmenuje a vyhledá na mapách hlavní geografické a kulturní oblasti Austrálie a 
Oceánie, orientačně určí a srovná jejich geografickou polohu podle zeměpisných 
souřadnic a podle polohy vůči ostatním geografickým objektům
pojmenuje, charakterizuje a vyhledá na mapách reprezentativní státy, jejich regiony, 
hlavní a významná města Austrálie a Oceánie, orientačně určí a srovná jejich polohu
popíše a analyzuje s pomocí obecně zeměpisných a tematických map 
charakteristické rysy přírodních poměrů v reprezentativních státech Austrálie a 
Oceánie
vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářské činnosti obyvatelstva 
v Austrálii a Oceánii
analyzuje s pomocí tematických map hlavní environmentální problémy v Austrálii a 
Oceánii
zařadí s pomocí rejstříku školního atlasu světa a příslušných map méně známé státy 
Oceánie do Austrálie a Oceánie

Austrálie a Oceánie (poloha a rozloha Austrálie; přírodní podmínky Austrálie; 
socioekonomické podmínky Austrálie; Australský svaz; členění Oceánie - Melanésie, 
Mikronésie, Polynésie a Nový Zéland)

pracuje aktivně s regionálními obecně zeměpisnými a tematickými mapami i s 
obsahem a s rejstříkem zeměpisných atlasů

Světový oceán (Atlantský oceán, Indický oceán, Tichý oceán, Jižní oceán, Severní vyhledá na mapě oceán, určí jeho zeměpisnou polohu, porovná jeho rozlohu s 
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ostatními oceány a pevninami
charakterizuje význam a hospodářské využití oceánu, stav a problémy životního 
prostředí oceánu

ledový oceán - poloha a rozloha, hospodářský význam a využití, životní prostředí 
oceánu)

vlastními slovy popíše příčiny a důsledky znečištění oceánů
určí a vyhledá na mapách polární oblasti, uvede jejich mimořádný význam pro 
tvorbu a ochranu životního prostředí na Zemi
posoudí význam mezinárodní politické a vědecké spolupráce při výzkumu a 
využívání polárních oblastí

Antarktida a Arktida (Antarktida, Arktida - poloha a rozloha, výzkum a využití 
polárních oblastí)

vymezí hlavní rozdíly mezi Antarktidou a Arktidou
popíše a analyzuje s pomocí obecně zeměpisných a tematických map členitost a 
charakteristické rysy přírodních poměrů Ameriky
pojmenuje a vyhledá na mapách hlavní geografické a kulturní oblasti Ameriky, 
orientačně určí a srovná jejich geografickou polohu podle zeměpisných souřadnic a 
podle polohy vůči ostatním geografickým objektům
pojmenuje, charakterizuje a vyhledá na mapách reprezentativní státy, jejich regiony, 
hlavní a významná města Ameriky, orientačně určí a srovná jejich polohu
popíše a analyzuje s pomocí obecně zeměpisných a tematických map 
charakteristické rysy přírodních poměrů v reprezentativních státech Ameriky
vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářské činnosti obyvatelstva 
v Americe
analyzuje s pomocí tematických map hlavní environmentální problémy v Americe

Amerika (poloha a rozloha Ameriky; přírodní poměry Ameriky - podnebí, vodstvo, 
biota; socioekonomické poměry Ameriky - obyvatelstvo, hospodářství; významné 
státy Severní Ameriky - Kanada, USA; významné státy a oblasti Střední Ameriky - 
Mexiko, státy na pevnině a ostrovní státy; významné státy a oblasti Jižní Ameriky - 
karibské státy, andské státy, Brazílie, laplatské státy)

zařadí s pomocí rejstříku školního atlasu světa a příslušných map méně známé státy 
do Ameriky
popíše a analyzuje s pomocí obecně zeměpisných a tematických map členitost a 
charakteristické rysy přírodních poměrů Asie
pojmenuje a vyhledá na mapách hlavní geografické a kulturní oblasti Asie, 
orientačně určí a srovná jejich geografickou polohu podle zeměpisných souřadnic a 
podle polohy vůči ostatním geografickým objektům
pojmenuje, charakterizuje a vyhledá na mapách reprezentativní státy, jejich regiony, 
hlavní a významná města Asie, orientačně určí a srovná jejich polohu

Asie (poloha a rozloha Asie; přírodní poměry Asie - podnebí, vodstvo, biota; 
socioekonomické poměry Asie- obyvatelstvo, hospodářství; reprezentativní státy a 
oblasti Asie - jihozápadní Asie, Zakavkazsko, střední Asie, jižní Asie, jihovýchodní 
Asie, východní Asie)

popíše a analyzuje s pomocí obecně zeměpisných a tematických map 
charakteristické rysy přírodních poměrů v reprezentativních státech Asie
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vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a hospodářské činnosti obyvatelstva 
v Asii
analyzuje s pomocí tematických map hlavní environmentální problémy v Asii
zařadí s pomocí rejstříku školního atlasu světa a příslušných map méně známé státy 
do Asie
vyhledá konkrétní informace k danému státu či oblasti z dostupných informačních 
zdrojů

Praktický zeměpis (vyhledávání a zpracování informací o státech a oblastech světa z 
různých geografických zdrojů)

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

• cestopis
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

• diskuze
  

Zeměpis 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
ukáže na mapě světa kontinent Euroasie a světadíl Evropa
určí polohu světadílu
podle mapy popíše členitost pobřeží a povrchu
vyjmenuje a vyhledá významné přírodní celky Evropy, řeky, jezera a ledovce

Přírodní podmínky Evropy (poloha a členitost; podnebí; vodstvo; biota)

vyjmenuje a na mapě ukáže podnebné oblasti a vegetační pásy Evropy a v každém 
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uvede příklady rostlinstva a živočišstva
vyhodnotí rozdíly v podnebí konkrétních oblastí podle statistických údajů 
zobrazených v klimadiagramech
vysvětlí vliv přírodních podmínek na biotu, zemědělskou výrobu a rozmístění 
obyvatelstva
určí evropská úmoří a bezodtoké oblasti
zhodnotí vliv člověka na krajinu Evropy
uvede a ukáže na mapě příklady národních parků
navrhne příklady způsobu ochrany přírody v Evropě
s porozuměním používá pojmy fauna, flóra, národní park, kulturní krajina, 
devastovaná krajina
pracuje aktivně s regionálními obecně zeměpisnými a tematickými mapami i s 
obsahem a rejstříkem zeměpisných atlasů
vyhledá na mapě Evropy největší aglomerace a megalopole, významná hlavní města 
a přístavy
popíše základní znaky obyvatelstva Evropy
s porozuměním používá pojmy urbanizace, migrace, aglomerace
dovede vysvětlit, proč odsuzujeme projevy rasové, náboženské, etnické a politické 
nesnášenlivosti

Obyvatelstvo Evropy

pracuje aktivně s regionálními obecně zeměpisnými a tematickými mapami i s 
obsahem a rejstříkem zeměpisných atlasů
vyjmenuje základní znaky hospodářství Evropy
za pomocí mapy vyhledá významné zdroje nerostných surovin, vyjmenuje hlavní 
zdroje energie v Evropě a zhodnotí soběstačnost Evropy na zdrojích energie a 
surovin
pojmenuje významné hospodářské organizace sdružující vyspělé evropské státy
zhodnotí význam a postavení EU ve světě, uvede její cíle a činnosti

Hospodářství Evropy (nerostné zdroje; průmysl, zemědělství; doprava a služby; 
mezinárodní spolupráce)

pracuje aktivně s regionálními obecně zeměpisnými a tematickými mapami i s 
obsahem a rejstříkem zeměpisných atlasů

Oblasti Evropy (členění Evropy; severní Evropa, západní Evropa, jižní Evropa, 
jihovýchodní Evropa, východní Evropa, střední Evropa - charakteristika oblasti, 

dělí světadíl Evropa do šesti oblastí: východní, severní, jižní, jihovýchodní, západní a 
střední
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vyjmenuje a na mapě ukáže státy jednotlivých oblastí Evropy, charakterizuje 
přírodní podmínky, obyvatelstvo a hospodářství
ukáže na mapě hranici mezi Evropou a Asií
zhodnotí hospodářský a politický význam jednotlivých oblastí Evropy
uvede příčiny národnostních nepokojů v jihovýchodní Evropě
uvede příklady významných letovisek v Evropě
vysvětlí hospodářský a politický význam Evropy pro světovou ekonomiku a světové 
politické dění

reprezentativní státy jednotlivých oblastí)

pracuje aktivně s regionálními obecně zeměpisnými a tematickými mapami i s 
obsahem a rejstříkem zeměpisných atlasů
zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi
vysvětlí pojmy porodnost, úmrtnost a přirozený přírůstek
objasní příčiny rozdílů přirozeného přírůstku ve světě
popíše hlavní důvody migrace ve světě, rozlišuje emigraci a imigraci, ukáže na mapě 
světa hlavní migrační proudy
podle grafu popíše rozdíly ve věkové struktuře vyspělých a málo rozvinutých států
na mapě ukáže rozšíření světových náboženství a stručně je charakterizuje
popíše důvody nerovnoměrného osídlení Země, vyjmenuje faktory ovlivňující 
osídlení
vlastními slovy popíše rozdíly mezi městským a venkovským osídlením
objasní, v čem spočívá smysl územních plánů
vymezí v plánu města jednotlivé zóny podle jejich funkce
uvede příklady funkce měst, vysvětlí závislost počtu funkcí na velikosti města a jeho 
zázemí
uvede příklady památek světového dědictví UNESCO a památek městské 
architektury ve světě, v České republice a v místním regionu
porovná rozdíly v základních charakteristikách obyvatelstva různých částí světa na 
základě využití vybraných informačních zdrojů

Obyvatelstvo a sídla (rozmístění a počet obyvatel na Zemi, stěhování obyvatel, 
skladba obyvatelstva; sídla)

porovná společenské a kulturní odlišnosti různých částí světa
vlastními slovy objasní pojem stát a vyjmenuje základní znaky státuPolitický zeměpis (státy na Zemi, společné a odlišné znaky, nové státy na mapě 

světa; členění států; politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní srovnává státy podle geografických kritérií a podle společenských a hospodářských 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

181

Zeměpis 8. ročník

kritérií
pojmenuje a ukáže na mapě největší a nejlidnatější státy světa
rozlišuje různé aspekty polohy státu
vysvětlí pojem státní hranice, rozlišuje hranice přirozené a umělé a ukáže příklady 
na mapě
vysvětlí rozdíly mezi základními formami státního zřízení a uvede příklady zemí
vysvětlí rozdíly mezi totalitním a demokratickým vládním systémem, uvede příklady 
přetrvávajících totalitních režimů ve světě
dělí státy podle správního členění, ukáže na mapě příklady
popíše vývoj kolonialismu ve světě
vysvětlí důsledky kolonialismu v současnosti
pojmenuje a ukáže na mapě světa ohniska tradičních a aktuálních ozbrojených 
konfliktů
zhodnotí význam mezinárodních organizací při řešení ozbrojených konfliktů

organizace; globální problémy lidstva; současná ohniska politických, národnostních 
a náboženských konfliktů)

jmenuje příklady nejvýznamnějších organizací a integrací států světa
dělí hospodářství do sektorů a vyjmenuje odvětví jednotlivých sektorů
uvede kritéria pro porovnání hospodářské vyspělosti zemí, uvede příklady států s 
různou hospodářskou vyspělostí
podle úrovně hospodářství rozlišuje jádrové a periferní oblasti
objasní význam zemědělství pro výživu lidstva a jeho propojenost s ostatními 
složkami národního hospodářství
vysvětlí pojem zemědělský půdní fond a objasní jeho skladbu
na mapě vymezí hlavní zemědělské, rybářské a průmyslové oblasti světa
uvede specializaci zemědělství a typické plodiny v závislosti na podnebných pásech
lokalizuje v mapě hlavní oblasti chovu hospodářských zvířat, objasní kulturní a 
náboženské tradice chovu
popíše funkci lesa v krajině
vysvětlí závislost průmyslu na lokalizačních faktorech
člení průmysl na jednotlivá odvětví a dílčí obory, uvádí jejich typické výrobky

Světové hospodářství (zemědělství, průmysl, doprava, služby a cestovní ruch; 
propojenost světového hospodářství)

rozlišuje nerostné suroviny podle charakteru a využití
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vyjmenuje zdroje energie včetně příkladů alternativní energetiky
zhodnotí klady a zápory různých typů elektráren
na základě získaných znalostí navrhne řešení ekologických problémů způsobených 
průmyslem
rozlišuje dopravu podle charakteru komunikace a dopravního prostředku
hodnotí dopravu v různých oblastech světa
ukáže na mapě hlavní světové trasy a uzly
popíše vývoj v přenosu zpráv a informací
rozlišuje mezi výrobními a nevýrobními službami
hodnotí zaměstnanost ve službách jako významný ukazatel rozvoje země
ukáže na mapě hlavní oblasti cestovního ruchu ve světě
umí vyhledávat konkrétní spojení v jízdních řádech i na internetu
samostatně připraví jednoduchý cestovní plán pro poznávací zájezd
na mapě ukáže hlavní centra světového obchodu
s porozuměním používá pojmy export, import, obchodní bilance, globalizace
vysvětlí pojem krajinná sféra, vyjmenuje její složky a popíše vztahy mezi 
jednotlivými složkami
ukáže na mapě světa území nejvíce využívaná a přetvářená lidskou činností
zhodnotí vliv kvality životního prostředí na životní styl a zdraví obyvatel
popíše příčiny a podstatu globálních změn prostředí
posoudí vliv člověka na rozšíření rostlinstva a živočišstva na Zemi
vysvětlí pojem udržitelný rozvoj a zásady ochrany přírody pro další generace
pojmenuje příčiny přírodních katastrof a zná zásady, jak se v případě katastrofy 
zachovat
ilustruje na příkladech vzhled a znaky krajin z hlediska působení lidských činností
vyhledá na mapě světa hlavní přírodní krajiny (biomy)

Krajina a životní prostředí (krajina a její základní složky; základní pojmy; změny 
krajiny; životní prostředí člověka; přírodní katastrofy)

vysvětlí na příkladech dopady hospodářských aktivit na krajinu, přímých i nepřímých
má představu o nejnovějších trendech zpracování a prezentace geografických 
informací

Praktický zeměpis (GIS, zdroje geografických informací, mapové portály)

objasní význam dálkového průzkumu Země a využití leteckých a družicových snímků
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umí využívat internetové mapové portály a aktivně v nich vyhledávat
vlastními slovy vysvětlí princip navigačního systému GPS

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

• výklad
• vyhledávání informací

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

• diskuze
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

• pracovní list
• diskuze

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

• výklad
• vyprávění

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

• práce s textem (novinový článek)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

• diskuze
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

• diskuze
  

Zeměpis 9. ročník

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

určí geografickou polohu České republiky, porovná polohu České republiky s 
ostatními evropskými státy
popíše vývoj státního území od dob Velkomoravské říše po dnešek
charakterizuje hospodářské a politické postavení ČR v Evropě a ve světě, uvede 
příklady působnosti ČR v mezinárodních organizacích

Poloha ČR v Evropě, vývoj státního území

svými slovy vysvětlí význam členství České republiky v Evropské unii
vymezí na mapě ČR dvě základní geomorfologické jednotky: Českou vysočinu a 
Západní Karpaty, vysvětlí jejich odlišnost geologickým vývojem, vyhledá významná 
pohoří a nížiny
zhodnotí oceánské a kontinentální vlivy na podnebí ČR, vymezí podnebné oblasti na 
území České republiky
zařadí území ČR k úmořím, pojmenuje hlavní toky, vyhledá je v mapách
vysvětlí rozdíl mezi přírodními a umělými vodními nádržemi, objasní původ jezer v 
České republice
rozlišuje půdní druhy a půdní typy, vyjmenuje hlavní půdní typy na území České 
republiky, uvede jejich rozmístění, analyzuje půdní typy a půdní druhy s ohledem na 
úrodnost
popíše skladbu a rozšíření lesů na území ČR, pojmenuje výškové vegetační stupně, 
uvede příklady zástupců rostlin a živočichů v nich

Přírodní podmínky (geologie a povrch; podnebí; vodstvo; živá příroda; ochrana 
životního prostředí)

vysvětlí, proč musí být příroda chráněna, a uvede příklady chráněných území v ČR
vysvětlí hlavní trendy demografického vývoje obyvatelstva v České republice
objasní příčiny migrace a porovná je se světovými trendy
zhodnotí závislost rozmístění obyvatelstva na nadmořské výšce, přítomnosti 
přírodních zdrojů a dalších faktorech
uvede změny ve struktuře obyvatelstva podle národnosti, náboženství, umí 
vyhodnotit informace z grafů, diagramů a dalších statistických výstupů

Obyvatelstvo (počet obyvatel ČR a jeho vývoj; skladba obyvatel ČR; sídla)

uvede rozdíly mezi venkovským a měšťanským osídlením, popíše základní funkce 
sídel

Zemědělství (zemědělské oblasti, rostlinná a živočišná výroba; vodní a lesní zhodnotí zemědělství v ČR v závislosti na nadmořské výšce a kvalitě půd, popíše 
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zemědělské výrobní oblastihospodářství)
doloží na příkladech návaznost zemědělství a potravinářského průmyslu
uvede lokalizační faktory jednotlivých odvětví průmyslu
popíše význam chemického průmyslu s důrazem na petrochemii, uvede příklady 
využití ropy
vyhledá na mapách hlavní oblasti jednotlivých odvětví průmyslu v ČR
objasní, proč se odvětví spotřebního průmyslu koncentrují do několika oblastí
má představu o dopadu hospodářské krize na český průmysl
zhodnotí zásoby nerostných surovin ČR, lokalizuje těžbu paliv
objasní pojmy: obnovitelné a neobnovitelné energetické zdroje, vyjmenuje typy 
elektráren a porovná je podle ekonomických a ekologických hledisek
objasní vztah v rozmístění hutních závodů a zdrojů surovin a energie

Průmysl (nerostné suroviny; průmyslová odvětví a jejich vývoj v ČR)

pojmenuje klíčové obory strojírenství v České republice
označí služby jako třetí sektor národního hospodářství, popíše jejich vzestup po roce 
1989, dělí služby na komerční a veřejné
vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu v ČR, popíše, čím tato turistická střediska 
přitahují návštěvníky

Doprava a služby (doprava a spoje; služby; cestovní ruch)

vyhledá v mapách hlavní trasy pozemní, vodní a letecké dopravy v ČR a vyhodnotí 
jednotlivé druhy dopravy z hlediska rychlosti, výkonnosti a vlivu na životní prostředí
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky, charakterizuje přírodní 
podmínky, hospodářství, zvlášnosti a kulturní zajímavosti jednotlivých krajů
porovnává jejich hospodářský význam a vymezí jejich jádrové a periferní oblasti

Kraje České republiky (členění ČR na kraje; Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, 
Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj, 
Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, 
Moravskoslezský kraj - charakteristika přírodních a socioekonomických podmínek, 
významná města, kulturní a přírodní zajímavosti)

hodnotí na příkladech pohraničních oblastí příklady spolupráce v euroregionu

hodnotí proces urbanizace v místním regionu
lokalizuje místní region podle zvolených kritérií (bydliště, sídlo školy, obec s 
pověřeným obecním úřadem, obec s rozšířenou působností – město, statutární 
město, krajské město, kraj, chráněné území, euroregion apod.)
vysvětlí na příkladech znaky a specifika místního regionu

Místní krajina (poloha místní krajiny v rámci ČR; přírodní poměry místní krajiny; 
obyvatelstvo místní krajiny; významná sídla v místní krajině; hospodářství místní 
krajiny; cestovní ruch v místní krajině)

hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k 
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vyšším územním celkům
vyjmenuje silné a slabé stránky (přírodní, společenské a kulturní) místního regionu s 
využitím různých zdrojů
zařadí místní region do příslušného kraje a do vyšších územních celků

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě

• diskuze
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

• vyprávění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

• práce s textem (aktualita)
• diskuze

   

5.16 Chemie

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

  

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Předmět chemie směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. Vede k poznávání základních chemických 

pojmů a zákonitostí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Dále 
pak napomáhá řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat 
chemické jevy. Učí, jak získané poznatky využít k rozvíjení odpovědných občanských postupů. Je nezbytně 
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nutné, aby žáci pracovali podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovedli poskytnout první pomoc 
při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Podporuje u žáků využití získaných poznatků v 
praxi, klade důraz na nezbytnost ochrany životního prostředí a vlastního zdraví.
Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávacího oboru Chemie, který je součástí vzdělávací oblasti 
Člověk a příroda.

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

Vyučuje se na 2. stupni jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.
Výuka probíhá dle možností v přírodovědné učebně, kmenové třídě nebo v učebně s interaktivní tabulí.
Při výuce se upřednostňují formy frontální výuky, které jsou spojené s praktickými cvičeními. Důležitá je i 
samostatná a skupinová práce žáků nejen v rámci laboratorních prací. Dále se pak žáci učí používat 
vhodnou literaturu, pracují s počítači a interaktivní tabulí.

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k učení:

• žák poznává vybrané chemické látky, samostatně pozoruje a provádí jednoduché chemické 
postupy, získané výsledky kriticky posuzuje a nalézá mezi nimi souvislosti

• žák si klade otázky o průběhu a příčinách chemických dějů, hledá na ně adekvátní odpovědi, 
zdůvodňuje vyvozené závěry

• vyhledá a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení a 
praktickém životě

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení, naplánuje si, jakým 
způsobem své učení zdokonalit

• operuje s obecně užívanými chemickými pojmy, znaky a symboly
• porozumí souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem životního prostředí, posoudí aktivity člověka z 

hlediska jejich dopadu, preferuje využívání obnovitelných zdrojů energie v praxi
• utváří si dovednosti ochraňovat své zdraví a zdraví ostatních, vhodně se chová při kontaktu s 

objekty či situacemi potencionálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí

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

Kompetence k řešení problémů:
• žák vnímá různé problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 

nesrovnalostech, promyslí a naplánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku 
a zkušeností
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• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k 

objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá řešení 
problému

• samostatně řeší problémy
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací
• posuzuje důležitost, spolehlivost a správnost získaných dat
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní:

• žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• rozumí různým druhům textů, záznamů a obrazových materiálů, běžně užívaných gest a zvuků; 
přemýšlí o nich, reaguje na ně a využívá je k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá komunikační a informační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolím, naslouchá názorům druhých lidí, porozumí jim a vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 
do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 
a spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální:
• při skupinové práci a projektech žák chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, podílí se na 

příjemné atmosféře v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi v týmu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, dělají a říkají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný vývoj, 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do života 

ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení
• žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv 
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a povinností ve škole i mimo ni

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne podle svých možností účinnou pomoc a 
chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, rozpozná 
poškození lidského organizmu chemickými látkami a umí poskytnout první pomoc postiženému

• chápe přírodovědné poznání a jeho vývoj jako součást lidské kultury
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• žák používá bezpečně a účinně vybrané chemikálie (zejména běžně prodávané látky), pomůcky a 

chemické vybavení, dodržuje pravidla bezpečné práce s používáním osobních ochranných pomůcek
• žák poznává mnohostranné možnosti využití chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, 

získané znalosti a zkušenosti využívá v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost
  

Chemie 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
popíše stručný historický vývoj chemie od pravěku až po vznik moderní chemie
definuje chemii a zařadí ji do systému přírodních věd
objasní význam chemie pro každodenní život, rozvoj lidské společnosti, ochranu 
životního prostředí
uvede způsoby možného zneužití chemie a zaujme k nim postoj
vyjmenuje příklady chemických výrobků

Úvod do chemie (vznik chemie; bezpečnost; látky a tělesa, vlastnosti látek; chemický 
pokus)

rozpozná látkové složení těles, které nás obklopují
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rozdělí látky podle původu a skupenství
vysvětlí ekologickou a ekonomickou prospěšnost recyklace odpadu
vyjmenuje postupy ke zjištění vlastností látek
vyjmenuje vlastnosti látek, které lze zjistit pozorováním
provede určení společných a rozdílných vlastností vybraných dostupných látek a 
hodnotí jejich rizikovost
rozpozná nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat 
nesmí
definuje kvalitativní vlastnosti látek
vyjmenuje vlastnosti látek, které lze zjistit pokusem
definuje chemický pokus
zná a dodržuje zásady bezpečnosti při práci s chemickými látkami
provede jednoduché chemické pokusy s vybranými dostupnými látkami
definuje chemické a fyzikální děje
uvede zásady bezpečné práce v laboratoři
popíše způsoby bezpečné práce s chemickými látkami ve školní laboratoři
uvede všechna telefonní čísla integrovaného záchranného systému důležitá pro 
případ havárie a popíše zásady volání na tísňové linky
popíše zásady první pomoci při úrazu (poleptání, popálení, pořezání, nadýchání se 
jedovatého plynu) v laboratoři nebo domácnosti
na příkladech ze svého okolí uvede způsob chování při úniku nebezpečných 
chemických látek
vyjmenuje vlastnosti látek, které lze zjistit měřením
provede měření teploty tání, teploty varu a hustoty vybraných látek
definuje kvantitativní vlastnosti látek
rozlišuje chemické látky a směsi, vyjmenuje složky běžných směsí
definuje chemickou látku a směs
třídí směsi na stejnorodé a různorodé
definuje stejnorodou a různorodou směs

Chemické látky a směsi (látky a směsi, třídění směsí; roztoky, rozpustnost látek, 
oddělování složek ze směsí; vzduch a voda)

třídí různorodé směsi, vyjmenuje příklady jednotlivých typů různorodých směsí
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definuje složení roztoku
vyjádří složení roztoku hmotnostním procentem a hmotnostním zlomkem, obě 
veličiny mezi sebou převádí
rozliší koncentrované a zředěné roztoky
vypočítá složení roztoku
definuje rozpustnost, nasycený a nenasycený roztok
připraví roztok daného složení
zkoumá a vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
vyjmenuje jednotlivé metody oddělování složek ze směsí a uvede rozdílnou 
vlastnost složek směsi, kterou využíváme při jejich oddělování konkrétní metodou
navrhne postupy a provede oddělování složek směsí o známém složení
vyjmenuje pomůcky a popíše aparatury pro provádění jednotlivých metod 
oddělování složek ze směsí ve školních podmínkách
uvede příklady oddělování složek v praxi
charakterizuje vzduch a jeho složení a vlastnosti
uvede význam vzduchu jako základní podmínky života i významné chemické 
suroviny
vysvětlí pojmy související s čistotou vzduchu
popíše a demonstruje koloběh vody v přírodě
rozliší druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
uvede příklady znečišťování vody v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění
definuje atom a jeho stavbu
porovná velikost atomového jádra a obalu, hmotnost elektronu a protonu
definuje protonové a nukleonové číslo, správně je zapíše k značce prvku
znázorní a popíše stavbu atomu jednoduchým modelem
definuje chemický prvek
ovládá značky, české a mezinárodní názvy běžných chemických prvků
orientuje se v periodické soustavě prvků

Poznáváme složení látek (atom, chemické prvky, PSP, chemická vazba, chemické 
sloučeniny, ionty)

definuje periodický zákon
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definuje chemickou vazbu
popíše vznik chemické vazby sdílením elektronů
definuje chemickou sloučeninu
objasní dělení sloučenin podle původu a podle sloučených prvků
definuje chemický vzorec, rozliší vzorec a značku
vysvětlí vznik iontů z atomů přesunem elektronů
definuje kationty a anionty
používá pojem atom a molekula ve správných souvislostech
definuje chemickou reakci, reaktanty a produkty
rozliší reakci exotermickou a endotermickou
definuje zákon zachování hmotnosti
provede důkaz zákona zachování hmotnosti
objasní zákon zachování hmotnosti na přeskupování atomů
definuje chemickou rovnici
přečte jednoduchou chemickou rovnici
upraví zápisy vybraných chemických reakcí na chemické rovnice
rozliší chemický rozklad a chemické slučování
charakterizuje látkové množství
definuje molární hmotnost a látkovou koncentraci
vypočítá molární hmotnost prvku i sloučeniny a látkovou koncentraci
vypočítá hmotnost a procentní zastoupení prvku ve sloučenině
s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo 
produktu

Chemické reakce (zákon zachování hmotnosti; chemické rovnice; dělení chemických 
reakcí; chemické výpočty)

popíše vliv teploty, plošného obsahu povrchu, koncentrace reaktantů a katalyzátorů 
na rychlost chemické reakce
třídí chemické prvky podle skupenství, výskytu a vlastností
vyhledá v PSP všechny plynné a kapalné prvky
rozliší v PSP hranici mezi kovy a nekovy
vyjmenuje základní vlastnosti kovů, nekovů a polokovů

Chemické prvky (dělení prvků; nekovy, polokovy, kovy)

provede srovnání vlastností kovů a nekovů
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uvede výskyt, charakteristické vlastnosti, výrobu a využití významných prvků
vyjmenuje významné sloučeniny vodíku, kyslíku, uhlíku, halogenů a síry
popíše oběh dusíku v přírodě
provede zjištění vlastností aktivního uhlí
vysvětlí znečištění vod sloučeninami fosforu
vysvětlí význam solární energie
třídí kovy podle hustoty, stálosti na vzduchu, dostupnosti a ceny
uvede základní slitiny a způsob jejich výroby
používá značky a názvy vybraných chemických prvků
charakterizuje oxidační číslo a pravidlo o součtu oxidačních čísel ve vzorci
ovládá zakončení přídavného jména názvu sloučeniny odpovídajícím kladným 
oxidačním číslům
definuje halogenidy, oxidy, sulfidy, hydroxidy a kyseliny
ovládá postup tvorby vzorce z názvu anorganických sloučenin a postup tvorby názvu 
ze vzorce anorganických sloučenin
uvede výskyt, charakteristické vlastnosti a využití významných zástupců 
anorganických sloučenin
dodržuje pravidla bezpečné práce s hydroxidy a kyselinami
dělí kyseliny na kyslíkaté a bezkyslíkaté
charakterizuje stupnici pH
rozliší roztoky látek na kyselé, zásadité a neutrální
definuje indikátory a vyjmenuje příklady běžně používaných indikátorů
provede zjištění kyselosti a zásaditosti látek
uvede praktické využití měření pH
definuje neutralizaci
ovládá zápis rovnic neutralizací známých kyselin běžnými hydroxidy
uvede využití neutralizace v denním životě
vysvětlí rozdíl mezi hydrogensolí a hydrátem soli
popíše správný způsob ředění hydroxidů a kyselin

Anorganické sloučeniny (halogenidy, oxidy a sulfidy, hydroxidy, kyseliny; kyselost a 
zásaditost látek, neutralizace; soli)

popíše první pomoc při zasažení lidského těla roztoky hydroxidů a kyselin
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užívá vedle názvů i vzorce vybraných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí, které souvisejí 
s bezpečností a zdravím člověka a s ochranou životního prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

• laboratorní práce
• pracovní listy

  

Chemie 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
definuje redoxní reakci, oxidaci a redukci
provede jednoduché redoxní reakce
umí doplnit do rovnice redoxní reakce oxidační čísla atomů prvků, zapíše oxidaci a 
redukci s vyznačením přesunů elektronů, určí oxidační a redukční činidlo
třídí kovy na neušlechtilé a ušlechtilé, na základě řady reaktivity kovů porovná 
schopnost kovů tvořit kationty ve vodném prostředí, schopnost vytěsňovat vodík 
nebo kov umístěný vpravo od vodíku
uvede způsoby výroby kovů na principu redoxních reakcí
definuje elektrolýzu, podmínky elektrolýzy
objasní pojem elektrolyt, elektroda, katoda, anoda
sestaví rovnice reakcí probíhajících na katodě a anodě a určí vzniklé produkty
vyjmenuje příklady průmyslového užití elektrolýzy
popíše princip redoxních reakcí v galvanickém článku, jako zdroje el. proudu

Redoxní reakce (redoxní reakce; redoxní reakce kovů; elektrolytické děje)

vysvětlí rozdíl mezi suchým článkem a akumulátorem
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definuje pojem koroze, experimentálně ověří vliv různých činitelů na průběh koroze
uvede způsoby ochrany povrchů kovů před korozí
uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv a popíše jejich vlastnosti a 
použití
posoudí vliv těžby a spalování různých paliv na životní prostředí
rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, zhodnotí jejich využívání z 
hlediska trvale udržitelného rozvoje
popíše složení uhlí, ropy a zemního plynu, objasní principy jejich průmyslového 
zpracování
objasní nevýhody a ekologické problémy spojené s těžbou, dopravou a zpracováním 
uhlí, ropy a zemního plynu
vysvětlí princip tepelné a jaderné elektrárny
charakterizuje obnovitelné zdroje energie
objasní výhody a nevýhody využití jednotlivých obnovitelných zdrojů energie

Zdroje energie

uvede využití produktů zpracování fosilních paliv
definuje organickou látku
popíše složení a vlastnosti organické látky
určí nebezpečnost organické látky podle označení výstražnými symboly
zná a dodržuje zásady bezpečnosti práce při manipulaci s organickými látkami
vyjmenuje přírodní zdroje organických sloučenin
uvede suroviny pro syntetickou výrobu organických sloučenin
objasní vaznost atomu uhlíku
rozpozná a popíše tvary uhlíkatých řetězců
objasní vznik jednoduché, dvojné a trojné vazby mezi atomy uhlíku
sestaví modely znázorňující vazbu jednoduchou, dvojnou a trojnou
znázorní vazby mezi uhlíky a dalšími prvky
rozlišuje tři základní typy vzorců organických sloučenin
ze strukturního vzorce odvodí vzorec racionální a vypočítá vzorec sumární

Organická chemie (organické látky a jejich složení; vlastnosti a zdroje organických 
sloučenin; vazby v organických sloučeninách, typy vzorců; rozdělení organických 
sloučenin)

třídí organické sloučeniny na uhlovodíky a deriváty uhlovodíků, rozliší jejich vzorce
Uhlovodíky (nasycené uhlovodíky; nenasycené uhlovodíky; areny) definuje uhlovodíky
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třídí uhlovodíky podle tvaru řetězce a typů vazeb
definuje alkany, cykloalkany, alkeny, alkyny a areny
vytvoří vzorec základních uhlovodíků, odvodí ze vzorce jejich název
uvede charakteristické vlastnosti a využití jednotlivých skupin uhlovodíků
vysvětlí nedokonalé spalování uhlovodíků a upozorní na nebezpečí otravy oxidem 
uhelnatým
objasní složení paliv do motorových vozidel
určí nebezpečnost arenů podle výstražných symbolů
třídí deriváty podle charakteristické skupiny
definuje halogenderiváty, dusíkaté deriváty a kyslíkaté deriváty
tvoří vzorce základních derivátů, odvodí ze vzorců názvy
určí nebezpečnost derivátů podle výstražných symbolů
uvede charakteristické vlastnosti a využití významných derivátů
rozdělí alkoholy podle počtu hydroxylových skupin na jednosytné a vícesytné
upozorní na nebezpečnost záměny methanolu s ethanolem
vyjmenuje příklady reakcí, při kterých vznikají soli karboxylové kyseliny
uvede příklady využití solí karboxylových kyselin
vysvětlí vznik esteru reakcí karboxylové kyselin s alkoholem
uvede příklady využití esterů
definuje pojmy derivát, uhlovodíkový zbytek, charakteristická skupina

Deriváty uhlovodíků (halogenderiváty; dusíkaté deriváty; kyslíkaté deriváty - 
hydroxyderiváty, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich soli, estery)

odvodí názvy uhlovodíkových zbytků základních uhlovodíků
popíše chemické složení živé hmoty
charakterizuje biogenní prvky
orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy
určí podmínky průběhu fotosyntézy
definuje sacharidy, tuky, bílkoviny a nukleové kyseliny
třídí sacharidy
uvede výskyt a význam základních sacharidů, tuků a bílkovin, jejich vlastnosti a 
použití

Přírodní látky (chemické složení organismů; cukry, tuky, bílkoviny; nukleové 
kyseliny)

objasní složení bílkovin, vysvětlí podstatu peptidické vazby
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vysvětlí denaturaci bílkovin
uvede příklady enzymů a hormonů, popíše jejich účinek
rozdělí vitamíny podle rozpustnosti ve vodě a tucích, uvede příklady vitamínů, jejich 
hlavní zdroje a projevy nedostatku
rozliší DNA a RNA
uvede význam nukleových kyselin
vysvětlí pojmy potrava, živiny, potravinová pyramida, energetická rovnováha, 
výživová hodnota potravin, obezita, civilizační choroby, podvýživa
objasní význam dostatečného příjmu tekutin a vyvážené stravy
popíše způsoby konzervace potravin
vysvětlí pojmy hnojiva a pesticidy
rozdělí hnojiva podle původu a složení
rozdělí pesticidy podle užití
popíše rizika nadměrného užití hnojiv a pesticidů
vysvětlí alternativní metody v zemědělství
vysvětlí pojmy léčiva a hygiena
vyjmenuje příklady léčiv, uvede rizika nevhodného užití léčiv
uvede příklady přípravků osobní hygieny, čistící a mycí prostředky
bezpečně zachází s léčivy, běžnými mycími a čistícími prostředky používanými v 
domácnosti
definuje plasty a syntetická vlákna
uvede charakteristické vlastnosti a využití plastů
posoudí vliv používání plastů a syntetických vláken na životní prostředí
definuje biotechnologie
popíše principy výroby pečiva, vína, piva a mléčných výrobků
definuje drogy, psychotropní a návykové látky
uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a popíše následky, kterým se 
vystavuje konzument

Chemie kolem nás (chemie a výživa; chemie a zdraví; chemie a zemědělství; chemie 
a průmysl; nebezpečí chemie)

vytváří si pevný negativní postoj k zneužívání chemických látek pro drogovou 
závislost
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na konkrétních příkladech doloží, jak dochází ke znečišťování životního prostředí a 
jak tomu předcházet
vysvětlí rizika některých chemických látek a postupů pro životní prostředí, navrhuje 
možná východiska
uvede telefonní čísla, na která má volat v případě vzniku požárů
popíše správné chování při požáru
rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných látek
rozliší základní hasební látky v hasicích přístrojích
uvede zástupce látek, které nejčastěji znečišťují ovzduší, vodu a půdu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

• práce s textem
• tvorba plakátů

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

• práce s textem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

• diskuze
   

5.17 Seminář z přírodovědných předmětů

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

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
   Povinný  
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Oblast

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Seminář z přírodovědných předmětů vychází především ze vzdělávacího oboru 
Přírodopis, navazuje také na poznatky získané v předmětu Zeměpis, Fyzika a Chemie.
Předmět vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a k 
poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a 
uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních 
hledisek ekologických, ekonomických, politických a občanských, hledisek časových i prostorových i 
možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a 
utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou 
orientaci žáků.

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

Vzdělávací obsah předmětu je dělen do 4 složek: Společenstva, Přírodní vědy, Člověk a jeho životní 
prostředí a Základy ekologie.
Vyučovací předmět Seminář z přírodovědných předmětů je vyučován v 8. ročníku na 2. stupni s časovou 
dotací 1 hodina týdně, která byla vzata z disponibilní časové dotace.
Výuka Semináře z přírodovědných předmětů probíhá v přírodovědné učebně, v počítačové učebně a v 
přírodě.
Při výuce se nejčastěji využívají metody slovní (monologické a dialogické), názorně demonstrační, praktické 
a didaktické hry. Nejvyužívanější formy výuky jsou frontální, skupinová práce, samostatná práce a práce ve 
dvojici.

Integrace předmětů • Přírodopis
Kompetence k učení:

• žák vyhledá a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení a 
praktickém životě

• porozumí souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem životního prostředí, posoudí aktivity člověka z 
hlediska jejich dopadu, preferuje využívání obnovitelných zdrojů energie v praxi

• utváří si dovednosti ochraňovat své zdraví a zdraví ostatních, vhodně se chová při kontaktu s 
objekty či situacemi potencionálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí

• pracuje s odbornými texty
• žák je veden k zájmu o přírodu

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

Kompetence k řešení problémů:
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• žák vnímá různé problémové situace, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech, 

promyslí a naplánuje způsob řešení problému a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• vyhledá informace vhodné k řešení problémů, využívá získané vědomosti a dovednosti k 

objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá řešení 
problému

• samostatně řeší problémy
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací
• posuzuje důležitost, spolehlivost a správnost získaných dat
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní:

• žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• rozumí různým druhům textů, grafům a obrazových materiálům, běžně užívaných gest a zvuků; 
přemýšlí o nich, reaguje na ně a využívá je k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá komunikační a informační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolím, naslouchá názorům druhých lidí, porozumí jim a vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 
do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 
a spolupráci s ostatními lidmi

• žák užívá správně odborné biologické i chemické názvosloví
Kompetence sociální a personální:

• při skupinové práci a projektech žák chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, podílí se na 
příjemné atmosféře v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 
poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskuzi v týmu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, dělají a říkají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný vývoj, 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

• žák se chová dle pravidel slušného chování
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Název předmětu Seminář z přírodovědných předmětů
Kompetence občanské:

• žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 
života ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení

• žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv 
a povinností ve škole i mimo ni

• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne podle svých možností účinnou pomoc a 
chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, a umí 
poskytnout první pomoc postiženému

• chápe přírodovědné poznání a jeho vývoj jako součást lidské kultury
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• žák používá bezpečně a účinně pomůcky a vybavení, dodržuje pravidla bezpečné práce

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro praktické aplikace přírodovědných oborů a jejich propojení.

  

Seminář z přírodovědných předmětů 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozlišuje typy lesů podle zastoupení listnatých a jehličnatých stromů
uvědomuje si složité vztahy ve společenstvech a ekosystémech
usiluje o ochranu čistoty vody v každodenních činnostech

Společenstva (společenstvo lesa, společenstvo vod, travní společenstva, polní 
společenstva a sídelní aglomerace - přírodní podmínky, vztahy ve společenstvu a 
ekosystému, typické organismy zastoupené ve společenstvu, vliv člověka na 
společenstva)

rozezná jednotlivé ekosystémy
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Seminář z přírodovědných předmětů 8. ročník

uvede typické zástupce jednotlivých společenstev
rozlišuje detaily při pozorování přírody pouhým okem a za použití lupy
používá jednoduchý žákovský mikroskop
aktivně používá především zjednodušené určovací klíče a atlasy
správně provede a vyhodnotí jednoduchý pokus
dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 
přírody ve třídě i v pobytu v přírodě
seznámí se s náplní hlavních přírodních vědPřírodní vědy (přírodní vědy; významní přírodopisci a jejich objevy)
seznámí s objevy významných přírodovědců
uvědomuje si, co zahrnuje zdravý životní styl
uvědomuje si negativní vliv návykových látek
vyhledá a popíše činitele ovlivňující životní prostředí v místě bydliště a blízkém okolí
vysvětlí vlivy prostředí a životního stylu na zdraví člověka
zná postupy poskytování první pomoci

Člověk a jeho životní prostředí (člověk a zdraví; člověk a návykové látky; člověk a 
příroda)

prakticky provede ukázku poskytnutí první pomoci
s porozuměním používá základní ekologické pojmy
rozliší termíny populace, společenstvo, ekosystém a uvede příklady
vysvětlí význam vztahů mezi organismy pro oběh látek v přírodě
vysvětlí vztahy v potravních řetězcích pastevně-kořistnických a rozkladných

Základy ekologie (základní ekologické pojmy; ekologické faktory; vztahy v 
ekosystému)

vytvoří příklady jednoduchých potravních řetězců k různým ekosystémům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

• vycházka, pozorování
• exkurze
• práce s textem

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

• výtvarné ztvárnění
• projekt Počasí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

203

Seminář z přírodovědných předmětů 8. ročník

• pracovní list
   

5.18 Hudební výchova

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Předmět hudební výchova vychází na 1. i 2. stupni ze vzdělávacího oboru Hudební výchova, který je 

společně s Výtvarnou výchovou součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních,hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu. Hlavním 
cílem hudební výchovy je rozvíjení žákovy osobnosti pomocí hudby. Obor napomáhá k rozvíjení tvořivosti a 
vnímavosti k sobě samému i k okolnímu světu. Hudba napomáhá psychickému i fyzickému uvolnění 
člověka, podporuje fantazii, tvořivost a umělecké cítění. V nejrůznějších podobách provází žáky celým 
životem.  Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci a napomáhá k utváření pozitivních postojů 
a hodnot, přispívá k pochopení nonverbální komunikace jakožto součásti emoční inteligence. 

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

Základním obsahem Hudební výchovy jsou čtyři základní činnosti - vokální, instrumentální, hudebně 
pohybové a poslechové.
Obsahem vokálních činností je hlasový výcvik, rytmus, intonace, hudební teorie. Zmíněný hlasový výcvik je 
považován za klíčovou disciplínu, neboť nebudou-li žáci kultivovaně zpívat, množství teoretických poznatků, 
rytmických a intonačních dovedností i návyky z poslechu se minou účinkem. Cílem hlasového výcviku je dát 
žákům základní pěvecké dovednosti a návyky, odstranit případné nedostatky, uchovat zdravě tvořený hlas.
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroj, rytmizace, hudební improvizace, záznam 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

204

Název předmětu Hudební výchova
instrumentální melodie. Žák hrou na hudební nástroj vyjadřuje své myšlenky a pocity.
Obsahem hudebně pohybových činností je orientace v prostoru, pohybové vyjádření hudby a reakce na 
změny v proudu znějící hudby. Vhodně doplňují teoretické poznatky a díky nim se stává hudební výchova 
přitažlivější. 
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby. Žák poznává jednotlivé hudební žánry, 
styly, analyzuje vztah mezi tóny, hudební výrazové prostředky. Učí se hudbu interpretovat.
Předmět hudební výchova se realizuje pestrou škálou hudebních forem, např. frontální výukou, skupinovou 
výukou, projektovou výukou. Kromě pravidelných vyučovacích hodin si žáci hudební vědomosti a 
dovednosti osvojují v rámci návštěv různých koncertů, divadelních představení, žákovských vystoupení, 
hudebních kroužků, pěveckého školního sboru apod.
Výuka hudební výchovy probíhá ve kmenových učebnách a v rámci možností v učebně s interaktivní tabulí.
Časová dotace vyučovacího předmětu hudební výchova je jedna vyučovací hodina týdně, která je povinná 
pro všechny ročníky a je pro všechny ročníky tedy stejná. V rámci předmětu dochází ke spojování tříd, 
pokud to umožňuje počet žáků.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:

• žák využívá získané vědomosti z oblasti základních hudebních pojmů k poznávání hudby ve všech 
jejích podobách, umí vyhledávat a třídit informace, chápe nově získané vědomosti v širších 
souvislotech

• chápe hudební výchovu jako způsob vyjadřování osobních myšlenek a postojů
Kompetence k řešení problémů:

• žák aktivně rozpozná a interpretuje své hudební prožitky
• prostřednictvím skupinových činností a aktivit je žák schopen plnit zadané úkoly s využitím vhodné 

argumentace a řešení problému 
Kompetence komunikativní:

• žák obohacuje svoji slovní zásobu o odborné hudební termíny
• učí se prostřednictvím skupinových prací diskutovat , prosadit svůj názor a naslouchat druhým za 

současného dodržení etických a morálních pravidel při komunikaci
• využívá a vnímá hudbu jako nástroj k vyjadřování svých myšlenek, pocitů, postojů

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

Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu Hudební výchova
• žák se podílí na spoluutváření příjemné atmosféry pro tvorbu
• získává zdravou sebedůvěru a schopnost správného sebehodnocení

Kompetence občanské:
• žák poznává hudební kulturu jiných zemí, toleruje rozdílnost hudebního vyjádření
• vnímá vlastenectví a pocit sounáležitosti prostřednictvím hudebního působení, zvyšují svůj zájem o 

hudební kulturu
Kompetence pracovní:

• žák dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla
• používá různé hudební pomůcky a nástroje

  

Hudební výchova 1. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
vokálně interpretuje vybrané písně a skladby
zpívá vázaně, správně dýchá a intonuje
dosahuje jednotné hlasové polohy celé třídy
dodržuje při zpěvu správné držení těla, dbá na správnou výslovnost

Vokální činnosti (hlasová hygiena - dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu; 
rozšiřování hlasového rozsahu; melodie stoupavá a klesavá, zesilování a 
zeslabování, zrychlování a zpomalování; hudební rytmus-realizace písní v 2/4, 3/4 a 
4/4 taktu; hudební hry - ozvěna, otázka a odpověď)

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
používá k doprovodu písní jednoduché hudební nástroje z Orffova instrumentářeInstrumentální činnosti (hra na jednoduché Orffovské nástroje - rytmizace a 

melodizace; stylizace a hudební improvizace - tvorba jednoduchých doprovodů) tvořivě obměňuje rytmické a melodické motivy v hudebním dialogu
podle hudebních podnětů střídá rozličné pohybové prvky
hrou na tělo vyjadřuje zesilování, zeslabování, zrychlení a zpomalování znějící hudby

Hudební pohybové činnosti (pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční 
krok; taneční hry se zpěvem; pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie; 
jednoduché lidové tance, pohybová improvizace; zpěv písní doprovázených 
jednoduchými krokovými variacemi či pochodem; hra na tělo - tleskání, pleskání, 

pracuje s hudebně pohybovými hrami
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Hudební výchova 1. ročník

luskání)
je schopen sluchově rozlišit délku, výšku, barvu a sílu tónu
rozlišuje zvukovou barvu hudebních nástrojů

Poslechové činnosti (rozlišování zvuků a tónů; vlastnosti tónu - délka, síla, výška, 
barva; hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, melodie vzestupná a 
sestupná; rozlišování hlasů při poslechu vokální hudby; rozlišování hudebních 
nástrojů při poslechu instrumentální hudby; hudební hádanky; přirozené vnímání 
hudby)

aktivně vnímá jednoduchou vokální a instrumentální skladbu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Poslech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Kresba not, ilustrace písní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Zpěv písní, nácvik správného dýchání
  

Hudební výchova 2. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
dbá správného dýchání a měkkého nasazení tónu
je schopen zazpívat jednoduchý kánon, zpívá jednoduchý lidový dvojhlas
orientuje se v notovém zápisu jednoduché jednohlasé písně
postupně rozšiřuje hlasový rozsah
při rytmizaci a melodizaci textů pracuje s osminovými a čtvrťovými hodnotami

Vokální činnosti (pěvecké dovednosti - dýchání, výslovnost,nasazení a tvorba tónu, 
dynamicky odlišený zpěv; hlasová hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu - c1 - h1; 
melodie stoupavá a klesavá, zesilování a zeslabování, zrychlování a zpomalování; 
realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu; nota celá, čtvrťová, osminová a půlová, pomlka 
čtvrťová a osminová; počátky jednoduchého dvojhlasu; hudební dialog - otázka a 
odpověď; rytmizace a melodizace textů ve 2/4 a 3/4 taktu; kánon; grafický záznam 
vokální hudby) pracuje s hudebními hrami

Instrumentální činnosti (hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, rozpozná těžkou dobu
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Hudební výchova 2. ročník

k doprovodu písní používá jednoduché nástroje z Orffova instrumentářejednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých nástrojů z Orffova instrumentáře, 
zobcových fléten apod.; využití tónového materiálu písně, hudební doprovod - 
akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva; hudební hry - 
ozvěna, otázka a odpověď; jednodílná písňová forma: a-b)

používá jednoduché hudební nástroje k rytmizaci říkadel a k rytmizaci a doprovodu 
jednoduchých písní

pracuje s hudebně pohybovými hrami
je schopen pohybově vyjádřit charakter melodie a její ukončenost
je schopen pohybově vyjádřit vlastnosti tónu
seznamuje se s taktováním ve 2/4 taktu

Hudební pohybové činnosti (pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční 
krok, taneční hry se zpěvem; pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a její 
ukončenosti; pohybové vyjádření tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z 
hudby)

seznamuje se s poskočným krokem
rozlišuje postupné zesilování a zeslabování
rozlišuje postupné změny tempa
uvědoměle pracuje s notami v jednočárkované oktávě
odlišuje tóny podle výšky, délky, síly a barvy
pracuje s poslechovými skladbami

Poslechové činnosti (kvality tónu - délka, barva, síla a výška; vztahy mezi tóny - 
souzvuk; hudební výrazové prostředky - rytmus, melodie, kontrast a gradace, 
melodie sestupná a vzestupná; poslech dětského sboru s doprovodem, poslech hry 
na housle, klavír, kytaru, flétnu atd.; rozlišování hlasů při poslechu vokální hudby - 
ženský, mužský, dětský)

aktivně vnímá jednoduchou vokální a instrumentální skladbu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudebně pohybové hry

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kresba not, ilustrace písní

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zpěv písní, nácvik správného dýchání
  

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Hudební výchova 3. ročník

• Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy

dodržuje zásady hlasové hygieny
postupně rozšiřuje hlasový rozsah
je schopen zazpívat jednoduchý kánon
správně pracuje s písněmi
orientuje se v notovém zápisu jednoduché písně

Vokální činnosti (pěvecké dovednosti - dýchání v pauze i mezi frázemi, správná 
výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv; hlasová hygiena, 
rozšiřování hlasového rozsahu; pěvecký postoj; rozezpívání; dvojhlas a vícehlas - 
počátky jednoduchého dvojhlasu, jednoduchý kánon; opěrné písně; solmizační 
slabiky; noty c1,d1,e1,f1,g1; notová osnova, taktová čára; noty a pomlky půlové, 
čtvrťové, osminové; hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu)

při rytmizaci a melodizaci jednoduchých textů pracuje s půlovými, čtvrťovými a 
osminovými hodnotami
při rytmizaci a melodizaci jednoduchých textů pracuje s půlovými, čtvrťovými a 
osminovými hodnotami
rozpozná dobu těžkou a dobu lehkou

Instrumentální činnosti (hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře; rytmizace, 
melodizace - zhudebňování říkadel; hudební improvizace - tvorba předeher, 
meziher, doher; hudební doprovod - rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu, 
prodleva; dvoudobý takt - těžká a lehká doba; hudební hry - ozvěna, otázka a 
odpověď, hrátky s říkadly; grafický záznam melodie - rytmická schémata jednoduché 
skladby)

hrou na hudební nástroje z Orffova instrumentáře doprovází jednoduché skladby

ovládá taktování dvoudobého taktu
podle hudebních podnětů střídá rozličné pohybové prvky

Hudební pohybové činnosti (taktování dvoudobého taktu; pohybový doprovod 
znějící hudby - dvoudobá chůze a tanec, menuet, taneční hry se zpěvem; pohybové 
vyjádření hudby - jejího charakteru, tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z 
hudby; hra na tělo; orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů 
prováděných při tanci či pohybových hrách)

hrou na tělo vyjadřuje změny melodie a vlastností tónů

pracuje s poslechovými skladbami
rozlišuje zvukovou barvu vybraných nástrojů
rozlišuje hudebně protikladné melodické části
pamatuje si části melodie
aktivně vnímá jednoduchou vokální a instrumentální skladbu

Poslechové činnosti (kvality tónů - délka, síla, barva, výška; melodie, rytmus, 
dynamika, barva; tempové a dynamické změny v hudebním proudu; hudba vokální, 
instrumentální, vokálně instrumentální - orchestr, sólo, dirigent; rozlišování 
hudebních nástrojů; styly a žánry - hudba taneční, pochodová, ukolébavka, rocková 
píseň, hudba k slavnostním příležitostem; interpretace hudby - slovní vyjádření; 
hudební skladatelé)

dokáže vyjmenovat některé významné hudební skladatele
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
zpěv písní, nácvik správného dýchání
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Hudební výchova 4. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a 
dvojhlase
orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby
při zpěvu vědomě využívá správné pěvecké návyky
na základě svých dispozic imituje podle hraného nebo zpívaného vzoru 
jednoduchou píseň
vypracovává hudební záznam svých melodií
rozliší prvky nářečí v lidových písních
seznámí se s kulturou jiných etnik
seznámí se s krajovými lidovými písněmi
upevňuje si osvojené pěvecké, hlasové, rytmické a intonační dovednosti

Vokální činnosti (grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu 
písně, orientace v notovém záznamu jednoduché melodie; pěvecké dovednosti - 
dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv; hlasová 
hygiena, rozšiřování hlasového rozsahu c1 - d2; přenášení slyšených vysokých a 
hlubokých tónů do hlasové polohy žáků; průprava dvojhlasu - 8.stupeň a spodní 5. 
stupeň; volné nástupy - 2., 3., 4., 5., 6. stupně - opěrné písně; solmizační slabiky; 
zápis not, G klíč, jednočárkovaná oktáva c1 - h1, noty c2, d2; osminová nota s 
tečkou, čtvrťová s tečkou, předznamenání - bé, křížek)

zná některé z pojmů hudebního názvosloví
vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry
využívá na základě svých schopností a dovedností jednoduché popř. složitější 
hudební nástroje k doprovodné hře i interpretaci skladeb a úryvků písní a říkadel

Instrumentální činnosti (hra na jednoduché hudební nástroje; hra lidových písní na 
orffovské hudební nástroje - melodie v rozsahu sexty; doprovod dvěma tóny na 
nástroje melodické - hra čtyřtaktové předehry, meziher a dohry; rytmizace, 
melodizace a stylizace; hudební improvizace - tvorba předeher, meziher a doher s 
využitím tónového materiálu; hudební doprovod - akcentace těžké doby, ostinato, 
prodleva; hudební hry; jednodílná písňová forma: a-b; grafický záznam melodie - 
rytmické schéma jednoduché skladby; záznam melodie a její reprodukce, využití 
notačních programů)

umí pojmenovat některé z nástrojů Orffova instrumentáře

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje tempo, metrum, dynamiku, 
melodii stoupavou a melodii klesavou

Hudební pohybové činnosti (pohybový doprovod znějící hudby - taktování, taneční 
kroky, vlastní pohybové ztvárnění; taktování na dvě a tři doby; taneční kroky se 
zhoupnutím ve 3/4 taktu; předvětí, závětí a celá perioda realizované hrou na tělo; 
jednoduché lidové tance - polka; taneční hry se zpěvem; pohybové reakce na změny 

ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a tanečních kroků a na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace
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Hudební výchova 4. ročník

vyjadřuje pohybem ve spojení s hudbou své vlastní pocity
umí taktovat dvoudobý a třídobý takt
vytleskává rytmus písně

v proudu znějící hudby - pantomima, improvizace; vyjádření charakteru 
poslouchané hudby a emocionálního zážitku pohybem)

seznámí se s krajovými tanci
rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
odlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální
rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků
upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelně harmonické změny
sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů
zná pojem opera

Poslechové činnosti (kvality tónů; vztahy mezi tóny - souzvuk, akord; hudební 
výrazové prostředky - stupňování/gradace uvnitř skladby, pohyb melodie; metrické, 
rytmické, dynamické, harmonické a výrazové změny v hudebním proudu; hudba 
vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj; 
hudební styly a žánry - hudba taneční: polka, valčík, hudba pochodová, ukolébavka, 
písně žertovné a hymnické; hudební formy - rozpoznávání hudební formy; 
rozlišování melodie od doprovodu, sledování vztahu předvětí a závětí, ukončení 
závětí; odlišování durového a mollového tónorodu; interpretace hudby - slovní 
vyjádření - jaká je hudba, proč je taková)

seznámí se s významnými osobnostmi české a světové hudby

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

poslech
  

Hudební výchova 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a 
dvojhlase
orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby podle svých individuálních 
schopností

Vokální činnosti (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena; hudební rytmus - realizace 
písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu; dvojhlas a vícehlas - kánon a lidový dvojhlas; rozvíjení 
činností z 1.období; intonace a vokální improvizace - durové a mollové tóniny; 
grafický záznam vokální hudby - čtení a zápis rytmického schématu písně, orientace 
v notovém záznamu) zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení
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Hudební výchova 5. ročník

pozná basový klíč
čte noty v rozsahu c1 - g2 v houslovém klíči
umí jednoduché dvojhlasé písně
dbá na správné dýchání
rozliší prvky nářečí v lidové písni
upevňuje si osvojené pěvecké, hlasové, rytmické a intonační dovednosti
zná pojem stupnice moll
využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře
seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru

Instrumentální činnosti (hra na hudební nástroje - reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových 
fléten apod.; rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace - tvorba 
hudebního doprovodu, hudební hry; grafický záznam melodie - rytmické schéma 
jednoduché skladby)

umí pojmenovat některé z nástrojů Orffova instrumentáře

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků na základě svých 
individuálních schopností a dovedností
seznámí se s krajovými lidovými tanci
umí taktovat čtyřčtvrteční takt

Hudební pohybové činnosti (taktování, pohybový doprovod znějící hudby v 3/4 a 
4/4 taktu, valčík, menuet; pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu 
znějící hudby - pantomima, pohybová improvizace s využitím tanečních kroků; 
orientace v prostoru - pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách)

seznámí se s krajovými lidovými písněmi
rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků
zná původ státní hymny
poslouchá vybrané skladby
zná pojem opera, menuet, kánon, rondo, balet
seznámí se s kulturou jiných etnik

Poslechové činnosti (kvality tónů, vztahy mezi tóny, hudebně výrazové prostředky a 
hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem - rytmus, melodie, harmonie, 
barva, kontrast, gradace, pohyb melodie vzestupné a sestupné, zvukomalba; 
metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním doprovodu; hudba 
vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj; 
hudební styly a žánry - hudba pochodová, taneční, ukolébavka, populární; hudební 
formy - malá a velká písňová forma, rondo, variace; interpretace hudby - slovní 
vyjádření) seznámí se s významnými osobnostmi české i světové hudby a s jejich tvorbou
  

Hudební výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Hudební výchova 6. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
dokáže podle svých individuálních dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně zpívat 
v jednohlase, popř. v dvojhlase a trojhlase
umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a tóninou
orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
zná pojmy předznamenání, takt, pianissimo, piano, mezzoforte, forte, fortissimo, 
crescendo, decrescendo; cimbálová muzika, dudácká kapela, písňová forma
umí vyhledat určené takty a rytmy
dbá na hlasovou hygienu
vnímá hudebně - výrazové prostředky v hudbě

Vokální činnosti (intonační cvičení - vzestupná a sestupná řada tónů, rozšiřování 
hlasového rozsahu, intonace stupnice dur; regionální písně; výrazové prostředky - 
melodie, rytmus, harmonie, dynamika, gradace, kontrast; zpěv sóla, dua, tria; 
pěvecké hádanky; píseň a její proměna ve staletích; píseň a její hudební forma- 
předvětí, závětí, dvojdílná a trojdílná písňová forma; partitura, variace; akord; 
stupnice moll melodická)

rozliší prvky nářečí v textu lidové písně
rytmicky správně doprovází jednoduchou píseň hrou na nástroje z Orffova 
instrumentáře

Instrumentální činnosti (reprodukce písní s důrazem na 1. a 2. dobu taktu; rytmické 
hádanky; rytmické ozvěny; rytmická hra na tělo; rytmické hudební formy; analytická 
práce s písní; jednoduchá písňová forma; tvoření jednoduchých partitur pro 
Orffovské nástroje)

rozvíjí své rytmické cítění a rytmickou paměť

pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový rytmus
umí taktovat dvoučtvrťový, tříčtvrťový takt, umí vytleskat rytmus

Hudební pohybové činnosti (pochod, polka, valčík, mazurka; hra na dirigenta a 
orchestr; dramatizace písní, práce s písní)

dokáže pohybem vyjádřit obsah písně
sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a dokáže je pojmenovat
rozliší skladbu vokální a instrumentální
pozná lidovou a umělou píseň
pozná operu, zná pojem árie
seznámí se s hudbou v období baroka a klasicismu
seznámí se s úryvky z vybraných ukázek z oper, operet, muzikálů, hudebních revuí a 
melodramu
seznámí se se jmény významných osobností daného hudebního žánru

Poslechové činnosti (poznávání hudebních nástrojů poslechem, rozdělení hudebních 
nástrojů do skupin; píseň lidová a umělá; vokální a instrumentální skladba; opera; 
opereta; muzikál; hudba a tanec - balet, pantomima; melodram; scénická hudba)

seznámí se se životem významných osobností české i světové hudby
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Hudební výchova 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
využívá při zpěvu správné pěvecké návyky
podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase a 
vícehlase
rozšiřuje svůj hlasový rozsah dle svých dispozic
dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluveném projevu v 
běžném životě
dodržuje hlasovou hygienu v době mutace

Vokální činnosti (lidové a umělé písně - poslech a zpěv vybraných písní; písně 
zlidovělé; lidové písně české, moravské, jiných zemí; obsah lidových písní - životní 
zkušenosti, národní zvyky, ukolébavky, milostné písně, písně vyprovázející chlapce 
na vojnu, pracovní, křesťanské - koledy, písně romské, židovské; hlas a změny hlasu 
- mutace; hlasová hygiena - prostředí, správné držení těla, odpovídající síla hlasu, 
výslovnost, škodlivost - únava, alkohol, drogy, přepínání hlasivek; složitější zpívání - 
vícehlas, polyfonní dvojhlas, trojhlas, kánon)

charakterizuje píseň lidovou a zlidovělou
orientuje se v zápisu písní a skladeb různých typů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě svých individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem 
realizuje
reprodukuje na základě svých individuálních schopností a dovedností různé motivy, 
témata i části skladeb

Instrumentální činnosti (nástrojová reprodukce jednoduchých melodií, doprovodů 
jednoduchých skladbiček; noty, harmonická stupnice mollová; představy rytmické, 
melodické; taktování, střídání taktu v písni, předtaktí; dynamika v písni; záznam 
hudby)

vytváří a volí jednoduché doprovody
předvede taktováníHudební pohybové činnosti (taktování 2/4, 3/4, 4/4 taktu, legata a stacata; taneční 

kroky, vlastní pohybové ztvárnění - choreografie; polka, valčík, mazurka; moderní 
tance)

pohybem reaguje na znějící hudbu pomocí jednoduchých gest a tanečních kroků

sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů, dovede je pojmenovat
umí rozlišit a vysvětlit skladby vokální a instrumentální
spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností

Poslechové činnosti (koncert - sólový nástroj doprovázen orchestrem; slavní tvůrci 
koncertu; hudební baroko, klasicismus; sonáta, sonátová forma - expozice, 
provedení, repríza; hudba v proměnách staletí; společenské tance tradiční, klasické, 
moderní - hudební ukázky tanců; symfonie, poslech úryvků ze symfonií; programní 

rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby
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Hudební výchova 7. ročník

zařadí skladbu do příslušného období
seznámí se s ukázkami z období baroka, klasicismu, romantismu a ze současné 
muzikálové tvorby
seznámí se s obsahem lidových písní
charakterizuje umělou a lidovou píseň
seznámí se s významnými osobnostmi české i světové hudby

hudba, symfonická báseň; kantáta; oratorium; symfonický orchestr; muzikál; 
hudební umění, interpret)

srovnává interpretaci jedné písně v různém podání
  

Hudební výchova 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
upevňuje si již osvojené pěvecké dovednosti hlasové, rytmické a intonační
dodržuje hlasovou hygienu v době mutace
zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně, respektuje dynamiku písně, zpívá 
jednohlasně i dvojhlasně
zná pojem akord
rozliší durovou a mollovou stupnici
seznámí se s charakteristickými prvky jazzové hudby

Vokální činnosti (hlasová a rytmická cvičení; intervaly; rytmický výcvik s oporou 
hudebního nástroje; zpěv lidových i uměleckých písní; transpozice vzestupné a 
sestupné řady tónů - stupnic; akord; rock and roll, blues, jazzrock; metal, střední 
proud, evergreen)

umí přesně rytmicky zazpívat vybrané písně
vytvoří a předvede jednoduché hudební doprovody na orffovské, případně klasické 
hudební nástroje (předehry, mezihry, dohry)
provádí elementární hudební improvizace
dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného slova

Instrumentální činnosti (doprovod jednoduchých písní a nástrojová reprodukce 
jednoduchých melodií, předehry, dohry, mezihry na klasické nebo orffovské 
nástroje; představy melodické, rytmické, dynamika; taktování; záznam hudby, 
hudební nosiče, elektronická hudba; využití prvků zvukomalby)

orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, tyto skladby a písně na 
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Hudební výchova 8. ročník

základě individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje
Hudební pohybové činnosti (taktování, vytleskávání rytmu; taneční kroky, tance v 
proměnách staletí; vlastní pohybové ztvárnění hudby; pantomima, improvizace)

rozpozná některé z tanců různých stylových období a zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu
postihuje rytmické, dynamické a výrazové změny v hudebním proudu
rozliší základní vlastnosti tónu
sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou
seznámí se s ukázkami vybraných z jednotlivých uměleckých epoch a uměleckých 
směrů 20. století
orientuje se v proudu znějící hudby
vnímá užité hudebně výrazové prostředky
je schopen formulovat své hodnotící soudy o hudbě
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
rozpozná některé žánry české i světové populární hudby
seznámí se s kulturou jiných etnik
zařadí skladbu do příslušného období
zná pojmy artificiální a nonartificiální hudba

Poslechové činnosti (poslech různých hudebních žánrů, srovnávání, postihování 
charakteristických rozdílů; artificiální hudba - vážná, klasická; nonartificiální hudba - 
ne-vážná, populární, módní hudba; letem hudebními dějinami - pravěk a starověk, 
středověk, gotika - církevní hudba, světská hudba, renesance - instrumentální 
hudba, baroko - opera, kantáta, oratorium, suita, koncert, fuga, klasicismus - 
komická opera, sonáta, symfonie a smyčcové kvarteto, romantismus - programní 
hudba, národní tradice, symfonické básně; USA - kolébka jazzu a moderní populární 
hudby - písničky, ukolébavky, pracovní písně, spirituály, blues, ragtime, pochodový 
jazz, klasický jazz, swing, rock and roll; Anglie 60. léta - vstupní brána moderní 
populární hudby - skupina The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Bee Gees; 70. a 
80. léta a rocková hudba - hrad rock, art rock, pop rock (skupina Queen); disco 
hudba - skupina ABBA, neorock - zpěvák David Bowie, skupina Depeche Mode; 
heavy metal, house music atd.; střední proud (protipól rocku) - F. Sinatra; vážná 
hudba 20. století)

nabývá povědomí o jednotlivých uměleckých epochách a o skladatelském významu 
autorů stěžejních děl, se kterými se seznámí

  

Hudební výchova 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
Vokální činnosti (hlasová hygiena, mutace, náprava hlasové nedostatečnosti; uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 
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Hudební výchova 9. ročník

běžném životě,zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně
reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace
orientuje se v zápise písní či skladeb různých stylů a žánrů, tyto písně či skladby na 
základě svých individuálních schopností a získaných dovedností svým způsobem 
realizuje

grafický záznam vokální hudby - čtení a záznam; vícehlasý zpěv - zpěv lidového 
dvojhlasu; zpěv podle naznačeného rytmického modelu; zpěv podle intonačních 
modelů; nástup od spodního 5.stupně; nejstarší dochované písně; písně šantánů a 
kabaretů; písně z tvorby J. Voskovce a J. Wericha; trampská píseň, lidovka; big beat, 
jazzové festivaly; zpěv rockových písní; zpěv folkových písní; písně z muzikálové 
tvorby; státní hymna - zpěv, taktování; rytmus, metrum, tempo)

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 
dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti

Instrumentální činnosti (nástrojová reprodukce melodií, témat, písní, jednoduchých 
skladeb; noty, notační programy, způsoby záznamu hudby; stupnice dur a moll; 
rozlišení ligatury, legata; pojmy - prima, sekunda, Da Capo al Fine; poznatky z 
hudební nauky - repetice, předznamenání, dynamická znaménka,tempová označení; 
vyjádření hudební i nehudební představy a myšlenky pomocí hudebního nástroje; 
harmonie, harmonizace - intervaly, stavba akordů a jejich obraty, kytarové značky, 
označení T,D,S; rytmus, metrum, tempo - vytleskávání, práce s metronomem; 
hudební formy a typické hudební nástroje)

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

vyjadřuje pohybem charakter hudby a emocionální zážitek z ní
správně vnímá a vyjadřuje rytmus taktováním

Hudební pohybové činnosti (tance polka a valčík, taneční kroky; tanec a jeho vývoj v 
dějinách hudby; taktování a vytleskávání rytmu; vlastní pohybové ztvárnění hudby; 
rytmus, metrum, tempo) srovnává společné prvky a pozoruje odlišnosti v tancích různých stylových období

orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a 
charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku
zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s 
dalšími skladbami
rozpozná v proudu znějící hudby užité hudebně výrazové prostředky, 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny
dokáže zazpívat českou státní hymnu
zná jména významných osobností české i světové hudby
seznámí se se životem významných osobností české i světové hudby
seznámí se s hudební kulturou jiných etnik

Poslechové činnosti (postihování hudebně výrazových prostředků; sémantické prvky 
užité ve skladbě - zvukomalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost 
hudební formy; hudební styly a žánry v životě jedince i společnosti; slovní 
charakterizování hudebního díla - slohové a stylové zařazení; poslech nejstarších 
dochovaných písní - chorál, křesťanské zpěvy, lidová duchovní píseň; společenské 
písně vlasteneckého charakteru, budovatelské písně; polka, valčík, tango; opereta, 
opera; dechovka; písně šantánů a kabaretů; 50. a 60. léta, divadla malých forem; 
černošské spirituály; poslech záznamů z domácích hudebních festivalů - folk, beat, 
rock; jazz a swing v české hudbě; punk, heavy metal, disco hudba; techno hudba; 
rytmus, metrum, tempo - srovnání hudby různých národů; hudební renesance v 
Čechách - 14. - 16. století; české hudební baroko - 16. - 18. století; český hudební 
klasicismus - 18. - 19. století; český hudební romantismus - 19. století; 20. století v 
české vážné hudbě; státní hymna; česká a světová populární hudba)

uvědomí si roli hudby ve vyjadřování postojů lidí a generačních pocitů
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5.19 Výtvarná výchova

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

Celkem

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází na 1. stupni ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova, tvoří 

součást vzdělávací oblasti Umění a kultura. V této etapě základního vzdělávání je předmět postaven na 
tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Rozvíjí u žáků estetický vztah ke skutečnosti a k umění 
a přirozenou potřebu dětí - vlastní výtvarné vyjádření. V 1. vzdělávacím období (1. - 3. ročník) objevují žáci 
výrazové prostředky, výtvarné techniky a postupy, zachází správně s výtvarnými nástroji. Rozvíjí se jejich 
výtvarné schopnosti. U dětí převládá spontánnost a bezprostřednost výtvarného projevu. Vyjadřují se na 
základě vlastní představy nebo podle skutečnosti. Používají rozličné formy výtvarného projevu (např. 
kresba, malba, modelování, prostorové vyjádření, koláže, kombinované techniky,...). Konkrétní výtvarné 
činnosti vyplývají z hravých činností a vedou ke svobodnému výtvarnému vyjádření. Ve 2. vzdělávacím 
období (4. - 5. ročník) pokračujeme v rozvíjení výtvarného vnímání, cítění, představivosti a fantazie žáků. 
Klademe větší důraz na samostatnost. Zařazujeme také skupinové práce a rozličné školní projekty. 
Pracujeme na zpřesnění spontánního dětského projevu. Dítě je již schopné odpozorovat základní 
charakteristické znaky, pozná některé principy výtvarné tvorby. Jistěji zachází s výtvarnými nástroji a vybírá 
si vhodné výtvarné techniky a postupy. Seznamuje se s novými materiály, výtvarnými nástroji a rozlišuje 
soubor výtvarných technik. Výtvarná výchova nachází uplatnění ve všech vyučovacích předmětech.
Vyučovací předmět Výtvarná výchova na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na 1. stupeň. 
Taktéž vychází ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova, který je součástí vzdělávací oblasti Umění a 
kultura. 

Obsahové, časové a organizační vymezení Obsahem výuky jsou činnosti, které umožňují žákům poznávat a rozvíjet vlastní smyslové schopnosti 
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Název předmětu Výtvarná výchova
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

vedoucí k hlubšímu vnímání reality, činnosti vedoucí k uvědomování si  a uplatňování vlastních zkušeností, 
činnosti umožňující utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace se zřetelem na 
výtvarná díla, ale i svá díla. Metody a formy jsou převážně zaměřeny na samostatnou práci žáků, popřípadě 
na skupinovou práci žáků. Ve výtvarné výchově se rozvíjí estetické cítění, kreativita a hlubší vnímání reality.
Vyučovací předmět má v 1. - 3. ročníku časovou dotaci 1 hodinu týdně. Ve 4. - 5. ročníku je časová dotace 2 
hodiny týdně. V 6. a 7. ročníku je předmět vyučován s časovou dotací 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku s 
časovou dotací 1 hodina týdně.
Výuka probíhá většinou v kmenové učebně, popřípadě i v terénu. Děti se podílejí svými pracemi na výzdobě 
třídy a školy. Třídy se zapojují do různých výtvarných soutěží. Příležitostně navštěvují výstavy umělců z 
regionu.
Ve výuce předmětu výtvarné výchovy může v závislosti na počtu žáků ve třídách docházet ke spojování 
ročníků na 1. i 2. stupni.

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Kompetence k učení:

• používá různé techniky
• žák porozumí termínům z dané oblasti
• umí si zorganizovat vlastní práci
• samostatně si vytváří a hledá pomůcky k učení

Kompetence k řešení problémů:
• předkládáme žákům umělecké práce k posouzení
• žák umí vyjádřit vlastní názor na dílo
• dokáže požádat o pomoc

Kompetence komunikativní:
• žák vyjádřuje pocity a dojmy z uměleckých děl
• podporuje individualitu v tvůrčí činnosti
• umí naslouchat druhým
• využívá různé komunikační dovednosti a technologie
• umí zaujmout ostatní svým vystupováním

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

Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu Výtvarná výchova
• dodržuje zásady tolerance
• spolupracuje při vytváření uměleckých děl
• zhodnotí svoji práci i práci ostatních
• pomáhá ostatním
• podílí se na utváření příjemné týmové spolupráce
• účinně pracuje ve skupině
• aktivně se zapojuje do skupinové práce

Kompetence občanské:
• účastní se výtvarných soutěží
• seznamuje se s památkami, osobnostmi naší republiky a regionu
• šetří přírodní zdroje
• respektuje názory ostatních
• dodržuje společná pravidla chování

Kompetence pracovní:
• dokáže pracovat s danými materiály
• správně používá pomůcky popř. nářadí
• dodržuje  pracovní postupy
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti na pracovišti
• je odpovědný za své zdraví
• zhodnotí svoje výsledky a vezme si ponaučení z chyb
• chrání životní prostředí
• využívá teoretických poznatků v praxi

  

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Výtvarná výchova 1. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
určí a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace
seznamuje se s různými výtvarnými technikami
uplatňuje při práci představivost a fantazii

Rozvíjení smyslové citlivosti (prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, 
objemy, světlostí a barevné kvality; textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, 
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru; 
uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti
a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření; reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná; vyjádření 
podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 
vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly; smyslové účinky 
vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama) výtvarně dotváří přírodniny

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné prostředky

Uplatňování subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností - manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru, tvar malby a kresby; typy vizuálně obrazných vyjádření, jejich rozlišení, 
výběr a uplatnění hračky, objekty, ilustrace textů; motivace vizuálně obrazných 
vyjádření - motivace fantazijní, založená na smyslovém vnímání)

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Ověřování komunikačních účinků ( osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a 
zdůrazňování - pozornost k odlišným interpretacím vizuálně obrazných vyjádření v 
rámci skupin v nichž se dítě pohybuje; komunikační obsah vizuálně obrazných 
vyjádření - v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v 
nichž se žák pohybuje, vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a 
zaměření; proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu 
vizuálně obrazných vyjádření)

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

výtvarné činnosti
  

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Výtvarná výchova 2. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 
barvy,objekty)
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace
vytváří z přírodnin plošné a trojrozměrné kompozice, výtvarně je dotváří

Rozvíjení smyslové citlivosti (prvky vizuálně obrazného vyjádření, linie, tvary, 
objemy, světlostní a barevné kvality, podobnost, kontrast, rytmus, jejich kombinace 
a proměny v ploše; uspořádání objektů do celků, výraznost, velikost; vizuálně 
obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových; smyslové účinky 
vizuálně obrazných vyjádření, umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny, 
reklama)

výtvarně ztvární známé užitkové předměty, modeluje je z modelovací hmoty
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření
seznamuje se s různými výtvarnými technikami a používá je
seznamuje se s kombinovanými výtvarnými technikami
výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům
uplatňuje při práci představivost a fantazii
výtvarně ztvární obličej a postavu. tělo zvířete
ztvární za hlavním motivem pozadí

Uplatňování subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností, manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru, kresba, malba, koláž, tisk z výšky, kombinované techniky; modelování; 
typy vizuálně obrazných vyjádření, výběr a uplatnění hračky, objekty, ilustrace 
textů; motivace vizuálně obrazných vyjádření)

vytváří výtvarné práce na dané téma, podle své fantazie
Ověřování komunikačních účinků (osobní postoj v komunikaci, jeho utváření a 
zdůrazňování, pozornost k odlišným interpretacím v rámci skupiny, v nichž se dítě 
pohybuje; komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření v komunikaci se 
spolužáky, vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření; 
proměny komunikačního obsahu, záměry tvorby)

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné 
vyjádření volí vhodné prostředky

  

Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Výtvarná výchova 3. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
určí a pojmenuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty)
v tvorbě projevuje vlastní životní zkušenosti
vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly
uplatňuje při práci představivost a fantazii
využívá základní klasifikaci barev, světlostní a teplotní kontrast
organizuje vlastní výtvarnou práci
porovnává a roztřídí prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě odlišností podle 
vlastních zkušeností, vjemů, zážitků a představ
výtvarně dotvoří přírodniny
ztvární pohyb postavy
vytváří plošné i prostorové uspořádání linií, tvarů, barev, objektů a kombinuje je

Rozvíjení smyslové citlivosti (prvky vizuálně obrazného vyjádření linie, tvaru, 
objemu, barvy, textury, výtvarné vyjádření vjemů a postojů ke skutečnosti na 
základě vlastního prožitku; rozvíjení představivosti a fantazie; pozorování přírody a 
činnosti lidí; vztah postavy a prostředí; barevný kontrast a harmonie; rozlišování, 
hodnocení a třídění prvků dle tvarů, barvy, struktury; výtvarné dotváření přírodnin; 
grafický záznam pohybu; ztvárnění užitkových předmětů; uspořádání objektů do 
celků - na základě výraznosti, velikosti a vzájemného postavení; vytváření 
prostorových útvarů; reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními 
smysly; rozvíjení pozorovací schopnosti a paměti; smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny)

ztvární užitkové předměty
vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly
interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření
řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracech
poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování malířů, zvláště ilustrátorů dětských knih
volí vhodné prostředky pro vizuálně obrazné vnímání událostí

Uplatňování subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností; vytváření prostorových útvarů seskupováním a 
kombinováním přírodních materiálů; rozvíjení citu pro prostor; kompozice plochy s 
použitím libovolných prvků; typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, 
výběr a uplatnění; poznávání a zobrazování tvarů a funkcí věcí; pozorování tvarů 
různých užitkových předmětů a výtvarné vyjádření; ilustrace textů, ilustrátoři 
dětských knih, funkce a porovnávání ilustrací; hračka, loutka, maňásek; volná malba; 
animovaný film, comics; seznamování s druhy výtvarného umění; rozvíjení smyslu 
pro krásu přírody; přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, hledisko jejich vnímání 
- vizuální, haptické, statické, dynamické, hledisko jejich motivace -fantazijní, 
založené na smyslovém vnímání)

porovnává odlišné interpretace se svojí dosavadní zkušeností

Ověřování komunikačních účinků (osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a prezentuje výsledek vlastní tvorby
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Výtvarná výchova 3. ročník

ztvární pohyb postavyzdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření samostatně 
vytvořených a přejatých v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje; porovnávání prací 
s vlastní interpretací; komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v 
komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák 
pohybuje; vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření; 
proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 
vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění, tematické práce, svátky, 
tradice)

výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

výtvarné práce
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

výtvarné ztvárnění
  

Výtvarná výchova 4. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
pojmenuje při tvůrčích činnostech prvky vizuálně obrazného vyjádření
volí a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku
nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly
porovnává vizuálně obrazná vyjádření na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
volí a kombinuje linie a barevné plochy

Rozvíjení smyslové citlivosti (prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, přítlak, 
odlehčení, zřeďování, zhušťování čar, tvary, objemy, světlostí a barevné kvality, 
textury - jejich jednoduché vztahy, podobnost, kontrast, rytmus - rytmické řazení 
různých přírodních prvků, jejich otisky, jejich kombinace a proměny v ploše, objemu 
a prostoru; uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření; reflexe a 
vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly; vizuálně obrazná vyjádření 
podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření 
vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly; smyslové účinky používá v objemovém vyjádření modelování
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Výtvarná výchova 4. ročník

vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama)

v prostorovém vyjádření užívá a kombinuje uspořádání vizuálně obrazných prvků ve 
vztahu k vlastnímu tělu
v tvorbě zobrazuje vlastní životní zkušenosti
osobitě stylizuje vizuální skutečnost
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní osobě
uplatňuje zrakové vnímání i vnímání dalšími smysly v plošné, objemové i prostorové 
tvorbě

Uplatňování subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností - manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru, zpřesňování proporcí postavy a hlavy, konfrontace se skutečností, 
výtvarné vyjádření pohádkových bytostí, využití tvarové a barevné nadsázky - tvar 
malby a kresby; typy vizuálně obrazných vyjádření, jejich rozlišení, výběr a uplatnění 
hračky, objekty, ilustrace textů, komunikační grafika - pozvánky, plakáty, reklama; 
motivace vizuálně obrazných vyjádření - motivace fantazijní, založená na smyslovém 
vnímání)

volí a kombinuje prostředky k vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 
ke zdroji inspirace
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření
uvědomuje si sebe
chápe umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 
lidské existence
užívá jazyka umění jako prostředku komunikace
zaujímá osobní účast v procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních 
prožitků i jevů a vztahů

Ověřování komunikačních účinků (osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a 
zdůvodňování - pozornost k odlišným interpretacím, vizuálně obrazných 
interpretacích v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní 
interpretací; komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se 
spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje, 
vysvětlování výsledků tvorby podle schopností a zaměření; proměny komunikačního 
obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření, tematické 
práce)

vysvětlí výsledek vlastní tvorby podle schopností a zaměření
  

Výtvarná výchova 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
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Výtvarná výchova 5. ročník

v tvorbě pojmenuje prvky vizuálně obrazného vyjádření
volí a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy
volí vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly
porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření na základě vztahů - světlostní 
poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné

Rozvíjení smyslové citlivosti (prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, 
objemy, světlostí a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, 
kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru; 
uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a 
vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření; reflexe a vztahy 
zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly; vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních 
podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly;smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, 
elektronická média, reklama)

používá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření v objemu a prostoru

vyjádří vlastní životní zkušenosti
osobitě stylizuje reálný svět
nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vytvořil, vybral či upravil
vybírá a kombinuje prostředky k vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků
uplatňuje vizuálně obrazné prvky v plošné, objemové i prostorové tvorbě
zobrazí pohyb těla a jeho umístění v prostoru

Uplatňování subjektivity (prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 
představ a osobních zkušeností - manipulace s objekt, pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru, zpřesňování proporcí postavy a hlavy, konfrontace se skutečností, 
výtvarné vyjádření pohádkových bytostí, využití tvarové a barevné nadsázky - tvar 
malby a kresby; typy vizuálně obrazných vyjádření, jejich rozlišení, výběr a uplatnění 
hračky, objekty, ilustrace textů, komunikační grafika - pozvánky, plakáty, reklama; 
motivace vizuálně obrazných vyjádření - motivace fantazijní, založená na smyslovém 
vnímání)

v tvorbě zpřesňuje proporce postavy a hlavy
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 
ke zdroji inspirace
uvědomuje si sebe
používá vizuálně obrazná vyjádření ke komunikaci se spolužáky, rodinou a 
skupinami
vnímá umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti 
lidské existence
užívá jazyka umění jako prostředku komunikace

Ověřování komunikačních účinků (osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a 
zdůvodňování - pozornost k odlišným interpretacím vizuálně obrazných 
interpretacích v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní 
interpretací; komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření - v komunikaci se 
spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje, 
vysvětlování výsledků tvorby podle schopností a zaměření; proměny komunikačního 
obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření, tematické 
práce)

výtvatně se vyjadřuje k daným tematům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
výtvarné práce
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Výtvarná výchova 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů a 
zkušeností z vlastního vnímání, představ a poznání
uplatňuje osobitý přístup k realitě
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, 
hmatem a sluchem
správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy
vytváří společné kompozice v prostoru - své představy dokáže převést do 
objemových rozměrů
využívá perspektivu ve svém vlastním výtvarném vyjádření
užívá k tvorbě některé z metod současného výtvarného umění - počítačová grafika, 
fotografie, animace
seznámí se s některými netradičními výtvarnými postupy

Rozvíjení smyslové citlivosti (prvky vizuálně obrazového vyjádření - linie, tvar, objem 
a jejich rozvržení v obrazové ploše, objemu, prostoru, jejich vztahy, podobnost, 
kontrast; jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů - spirály, elipsy, 
přímky, křivky; prolínání, řazení, množení tvarů; reflexe a vztahy zrakového vnímání 
k vnímání ostatními smysly; malba; teorie barev;plastická a prostorová tvorba; 
dekorační práce)

využívá dekorativních postupů, rozvíjí estetické cítění
zobrazí vlastní fantazijní představy
využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému vyjádření
osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, vhodně rozvrhne hlavní 
motivy na ploše

Uplatňování subjektivity (subjektivní vyjádření fantazijních představ; typy vizuálně 
obrazných vyjádření; lidská figura; tvarová a barevná kompozice; subjektivní 
výtvarné vyjádření reality)

užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení vztahu ke konkrétní osobě
výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům
interpretuje vlastní vyjádření a obhajuje výsledky vlastní tvorby

Ověřování komunikačních účinků (tematické práce - Velikonoce, Vánoce,...; 
dekorativní předměty; výzdoba interiéru)

prezentuje výsledek vlastní tvorby, svoji interpretaci porovná s ostatními spolužáky
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Výtvarná výchova 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů a 
zkušeností z vlastního vnímání, představ a poznání
užívá vizuálně obrazná vyjádření k zachycení zkušeností získaných pohybem, 
hmatem a sluchem
správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy
hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací
vybere z nabídky obrazů ty, které jako celek působí na jeho smysly nebo vyjadřují 
jeho osobní nebo společenskou zkušenost či představu

Rozvíjení smyslové citlivosti (prvky vizuálně obrazného vyjádření - objem, tvar, 
světlostní a barevné kvality, textury; analýza celistvě vnímaného tvaru na skladebné 
prvky; seskupování, zmenšování, zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií na 
ploše i v prostoru; přenos prostoru na plochu; záznam autentických smyslových 
zážitků, emocí, myšlenek; barevné vyjádření a výrazové možnosti barev; záznam 
představ, prožitků, zkušeností, poznatků; písmo)

využívá dekorativních postupů
vybírá a kombinuje takové výtvarné prostředky které považuje pro samostaně 
zvolené či zadané téma za nejvhodnější
vybere a sestaví celek z nabídky obrazů, takto sestavený celek intepretuje

Uplatňování subjektivity (interakce s realitou; vyprávění výtvarnými prostředky)

vyjádří, které části výsledku jeho práce (malby, kresby, grafiky, animace) vycházejí z 
reálné zkušenosti a které z fantazie
uvědomí si na konkrétních příkladech různorodost zdrojů interpretace vizuálně 
obrazných vyjádření
rozlišuje a pojmenuje typy vizuálních vyjádření
užívá k tvorbě některé metody soudobého výtvarného umění

Ověřování komunikačních účinků (práce s uměleckým dílem; architektura; 
kategorizaci poznatků a uplatnění při vlastní tvorbě a interpretaci; metody 
soudobého výtvarného umění; tématické práce)

představí výsledky své práce, zjišťuje, jak jeho dílo působí na ostatní a diskutuje o 
tom
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Výtvarná výchova 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání
sdělí vlastní zkušenost, ze které při tvorbě vycházel, jaké podněty jsou zdrojem jeho 
zkušenosti
seznámí se s grafickými technikami
využívá dekorativní postupy
užívá perspektivní postupy

Rozvíjení smyslové citlivosti (praktické ověřování a postupné využívání 
kompozičních principů v experimentálních činnostech a vlastní tvorbě; písmo, 
grafika, reklama, propagační prostředky; typy zobrazení; technika malby)

využívá znalosti o barvách k osobitému výtvarnému vyjádření
uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor
zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext vlastního 
vyjádření

Uplatňování subjektivity (práce s netradičními materiály; objemové vyjádření 
námětu barvami; stínování a kontrast)

užívá techniku malby
rozpozná charakteristické prvky uměleckého díla a architektury a utřídí je do skupin 
podle uměleckého směru a historické epochy

Ověřování komunikačních účinků (práce s uměleckým dílem; práce na PC; současné 
výtvarné umění; tématické práce)

užívá některé metody současného výtvarného umění
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
výtvarné činnosti
  

Výtvarná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Výtvarná výchova 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání

Rozvíjení smyslové citlivosti (uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru 
a časovém průběhu; reflexe a vztahy zrakového vnímání a k vnímání ostatními 
smysly) sdělí vlastní zkušenost, ze které při tvorbě vycházel, jaké podněty jsou zdrojem jeho 

zkušenosti
využívá znalosti o barvách k osobitému výtvarnému vyjádření
užívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení jevů v proměnách, vývoji a ve 
vztazích
užívá vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
zasadí předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé kombinace

Uplatňování subjektivity (teorie barev - symbolika, působení a vztahy; vytváření 
obrazových znaků na základě fantazie, kombinací představ a znalostí; prostorová 
tvorba; přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením)

zachycuje pomíjivé okamžiky - skicuje
rozlišuje obsah vizuálně obrazných vyjádření uměleckých projevů současnosti a 
minulosti
seznámí se s moderním uměním
interpretuje výsledek vlastní tvorby, zaměří se na prostředky, které použil a které 
byly pro obsah díla podstatné, prezentuje výsledek vlastní tvorby
užívá k tvorbě některé metody současného výtvarného umění

Ověřování komunikačních účinků (práce s uměleckým dílem; současné trendy 
výtvarného umění; tématické práce)

rozlišuje a pojmenuje typy vizuálních vyjádření; představí výsledky své práce v 
různých situacích a za různých podmínek; diskutuje o svém díle s ostatními

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

výtvarné činnosti
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5.20 Výchova ke zdraví

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

Celkem

0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
  Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 

jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a 
fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací 
oblasti Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní 
návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v 
každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství 
vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska 
zdravotních potřeb a životních perpektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. 
Vzhkedem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce 
spojen s průřezovým tématem Osobní a sociální výchova.

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

Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vychází na druhém stupni z vyučovacího oboru Výchova ke zdraví 
jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku.
Vzdělávací obsah je dělen do pěti základních složek: Vztahy mezi lidmi a formy soužití, Zdravý způsob života 
a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní a sociální 
rozvoj. Všechny složky jsou vzájemně propojeny a vzhledem k věku žáků se jejich úroveň zvyšuje.
Výuka Výchovy ke zdraví navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, je realizována v kmenových 
učebnách, počítačové učebně s interaktivní dotací v 6., 8. a 9. ročníku, přičemž 8. a 9. ročník má výuku 
spojenou.
Při výuce se využívají metody monologické i dialogické, grafické a výtvarné, situační hry, projektová 
metoda, metoda inscenační. Nejužívanější formou výuky je vyučovací hodina s využitím individuálního, 
skupinového a kolektivního vyučování.
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Název předmětu Výchova ke zdraví
Integrace předmětů • Výchova ke zdraví

Kompetence k učení:
• žák je veden k uvědomění si souvislostí mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím
• respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery
• seznamuje se s příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu ve škole i ve 

společnosti
Kompetence k řešení problémů:

• žák je podporován v úsilí o zdravý způsob života
• seznamuje se se souvislostí složení stravy a způsobu stravování s rozvojem civilizačních chorob
• osvojuje si zodpovědný vztah k sobě samému v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními 

cíli mladých lidí, přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování
Kompetence komunikativní:

• žák vyjadřuje vlastní názor k problematice zdraví
• rozvíjí diskuzi o možnostech uplatňování zdravých stravovacích návyků

Kompetence sociální a personální:
• žák samostatně využívá kompenzační a relaxační techniku k regeneraci organismu
• vyhodnocuje na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií a 

sekt
Kompetence občanské:

• žák je veden k projevu odpovědného chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při 
mimořádných událostech

• v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

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

Kompetence pracovní:
• žák v rámci svých možností a zkušeností aktivně podporuje své zdraví
• žák je veden k optimálnímu a kultivovanému chování k opačnému pohlaví v období dospívání

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro prevenci sociálně patologických jevů.
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Výchova ke zdraví 6. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vysvětlí role členů rodiny, třídy, uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na 
kvalitu sociálního klimatu
respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrtevníky, v rodině
porozumí významu přátelství, lásky a kamarádství

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)

pozitivní komunikací a spoluprací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v 
rodině, ve škole
usiluje o aktivní podporu zdraví
uvede zásady osobní, intimní a duševní hygieny
posoudí svůj režim dne, snaží se o změnu k lepšímu hlavně ve volnočasových 
aktivitách
chápe význam pohybu pro zdraví
chová se odpovědně v situacích ohrožujících zdraví, osobního bezpečí, poskytne 
adekvátní první pomoc
uplatňuje osvojené způsoby chování, rozhodování v souvislosti s civilizačními a 
jinými chorobami
dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 
nemocí

Zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví - zásady zdravého stravování; 
vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy; 
tělesná a duševní hygiena; zásady osobní, intimní a duševní hygieny; význam 
pohybu pro zdraví; režim dne)

vyjmenuje základní živiny, vitamíny, minerální látky, řídí se zásadami správného 
pitného režimu
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená s kouřením a 
alkoholismem
uplatňuje osvojené dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálněpatologikými jevy
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
uvědomí si odpovědnost za své zdraví
uplatňuje osvojené způsoby chování a jednání v problémových situacích

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (auto-destruktivní závislosti - zdravotní a 
sociální rizika zneužívání návykových látek; skryté formy a stupně individuálního 
násilí a zneužívání, sexuální kriminalita - šikana, komunikace se službami odborné 
pomoci; bezpečné chování - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, 
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví)

uplatňuje pravidla bezpečnosti silničního provozu
Hodnota a podpora zdraví (podpora zdraví a její formy - prevence; odpovědnost 
jedince za zdraví)

uvědomí si odpovědnost za své zdraví

Osobnostní a sociální rozvoj (psychohygiena - hledání pomoci při problémech; uplatňuje osvojené způsoby chování a jednání v problémových situacích
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Výchova ke zdraví 6. ročník

uplatňuje pravidla bezpečnosti silničního provozumorální rozvoj - dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; mezilidské 
vztahy, komunikace) uplatňuje správné způsoby komunikace s rodiči, dětmi, dospělými
Změny v životě člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní 
a společenské změny)

seznámí se se změnami v jednotlivých vývojových obdobích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Diskuze
  

Výchova ke zdraví 8. ročník

Učivo ŠVP výstupy
respektuje pravidla soužití v rodině
vyjmenuje faktory ovlivňující stabilitu rodiny
uvědomuje si důležité vlastnosti a schopnosti pro budoucí život
zdůvodní přínos manželství, popíše možné problémy v rodině

Vztahy mezi lidmi a formy soužití (vztahy ve dvojici - láska; partnerské vztahy; 
manželství a rodičovství)

uvědomí si odpovědnost za bezpečné sexuální chování vzhledem k rodičovství 
mladistvých
dává do souvislosti složení stravy s rozvojem civilizačních chorob, uplatňuje zdravé 
stravovací návyky
pochopí a vysvětlí nevhodné působení reklamy na zdravý životní styl a výživu
posoudí vliv ŽP na výživu a zdraví člověka
rozpozná poruchy příjmu potravy, odhadne příčiny a navrhne prevenci

Zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví - zásady zdravého stravování; 
vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy; 
nemoc, péče, léky, alternativy léčby; manipulativní reklama)

rozpozná nemoc, dokáže se o nemocného postarat
vyjmenuje civilizační choroby, popíše příčiny vzniku, následky
vyjmenuje a stručně popíše druhy závislosti
charakterizuje návykové látky, uvede jejich dělení
dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek
projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (civilizační choroby - zdravotní rizika, 
preventivní a lékařská péče, stres; auto-destruktivní závislosti - zdravotní a sociální 
rizika zneužívání návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem; 
návykové látky, prevence; skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, 
sexuální kriminalita - šikana a jiné projevy násilí; domácí násilí; bezpečné chování - 
pohyb v rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních krizových situacích)

popíše projevy agresora, druhy agresivity, projevy nebezpečného chování, formy 
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Výchova ke zdraví 8. ročník

sexuálního zneužívání dětí
dodržuje preventivní opatření, provádí osvětu prevence v rodině, mezi kamarády
popíše metody antikoncepce, chápe rizika předčasného zahájení pohlavního života a 
uvědomuje si jeho důsledky
vyjmenuje rizika předčasného těhotenství
tolerantně přistupuje k odlišnostem v lásce
charakterizuje sexuální deviace, vyjádří na ně názor
rozpozná změny v dospívání, reaguje na ně

Změny v životě člověka a jejich reflexe (sexuální dospívání a reprodukční zdraví - 
předčasná sexuální zkušenost; těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy 
pohlavní identity; sexuální deviace)

porozumí sexuálnímu dospívání a reprodukčnímu zdraví
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Prezentace, diskuze
  

Výchova ke zdraví 9. ročník

Učivo ŠVP výstupy
uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční rodinou
vyjmenuje a vysvětlí role členů a hodnoty důležité pro rodinné soužití
posoudí možné příčiny krizí v rodině, včetně rozvodu a hledá vhodná řešení
odsuzuje domácí násilí a na příkladech uvádí možnosti prevence tohoto násilí
vyhodnotí současnou ekonomickou zatíženost rodiny a posoudí možná opatření, 
včetně správného zacházení a hospodaření s penězi rodiny
posoudí a vyhodnotí pravidla soužití v určité skupině
analyzuje hlavní rysy rodiny v minulosti a vyvodí odlišnosti od současného pojetí

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, vrstevnická skupina)

uvědomí si a posoudí kvality rodičů a jejich předpoklady pro výchovu dětí
analyzuje možné příčiny rodičovství mladistvých a navrhne účinnou prevenci
porozumí možným rizikům při nechráněném pohlavním styku
pochopí bio-psycho-sociální aspekty těhotenství, porodu a péče o dítě
zhodnotí význam důkladné připravenosti na manželství a rodičovství

Změny v životě člověka a jejich reflexe (puberta, dospívání - partnerství; sexuální 
dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost; těhotenství a 
rodičovství mladistvých; antikoncepce; pohlavní choroby; porod; péče o dítě)

posoudí vlastní předpoklady pro partnerské vztahy
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Výchova ke zdraví 9. ročník

posoudí a odmítá sexuální násilí, kuplířství, prostituci, pornografii jako praktiky 
komerčního sexu, které snižují lidskou důstojnost
vysvětlí význam antikoncepce při plánovaném rodičovství
dodržuje hygienu duše i těla jako prevenci onemocnění
vysvětlí a respektuje pravidla zdravého způsobu stravování
navrhne jídelníček pro vybranou skupinu lidí podle zátěže, věku, pohlaví
dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 
chorob
využívá různé relaxační techniky k překonávání únavy, stresu, ...
pojmenuje příčiny civilizačních chorob, dokáže navrhnout účinnou prevenci

Zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví - výživa kojenců, dětí, 
sportovců, nemocných; tělesná a duševní hygiena; ochrana před přenosnými i 
nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy: zdravotní preventivní 
a lékařská péče; prevence civilizačních chorob)

analyzuje odlišnosti jídelníčků různých národů
analyzuje rizika ohrožující zdraví a navrhuje účinná opatření
chápe souvislosti mezi důvody vzniku závislosti a chováním člověka
dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka
dovede vysvětlit a uplatňovat argumenty proti užívání drog
projevuje odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví nebo život, poskytuje 
možnou pomoc, včetně první pomoci ve stavech ohrožujících život člověka
odmítá projevy rasismu, xenofobie a jakéhokoliv druhu nenávisti k lidem
bojuje účinnými prostředky proti násilí ve škole, v rodině, ve společnosti
rozlišuje katastrofy a hromadná neštěstí, posoudí význam integrovaného 
záchranného systému
dokáže rozpoznat varovné signály patologického hráčství, navrhne účinnou pomoc

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (auto-destruktivní závislosti - zneužívání 
návykových látek, patolog. hráčství; pomoc, doping; ochrana člověka za 
mimořádných událostí - terorismus, živelné pohromy; odpovědné chování v 
situacích úrazu a život ohrožujících stavů - úrazy v domácnosti)

vyhledá informace o protidrogových institucích
Hodnota a podpora zdraví (podpora zdraví v komunitě; celostní pojetí člověka ve 
zdraví a nemoci)

vysvětlí na příkladech souvislosti mezi fyzickým, duševním a sociálním zdravím, 
posoudí vztah mezi uspokojováním potřeb člověka a hodnotou zdraví

Osobnostní a sociální rozvoj (sebepoznání a sebepojetí; mezilidské vztahy, 
komunikace a kooperace; respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru 
druhého, empatie, chování podporující dobré vztahy)

respektuje pravidla soužití mezi vrstevníky a ve společnosti a tím přispívá k utváření 
kvalitních mezilidských vztahů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Výchova ke zdraví 9. ročník

Prezentace, diskuze
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Autogenní trénink
   

5.21 Tělesná výchova

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

Celkem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází na 1. a 2. stupni ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova, 

vyučuje se jako samostatný předmět v 1., 2. a 3. období. (1.-3. roč., 4., 5. roč., 6.-9. roč.)
Vzdělávací obsah je dělen do tří základních složek: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností a Činnosti podporující pohybové učení. Všechny složky jsou vzájemně propojeny a 
vzhledem k věku žáků se jejich úroveň zvyšuje. Své poznatky a dovednosti je možné prověřit ve sportovních 
soutěžích a později i v osobním přístupu k rozvíjení své zdatnosti a pohybu. 

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

Výuka Tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, na hřišti, popřípadě ve třídě v rámci tělocvičné chvilky. Při 
výuce se využívají metody monologické i dialogické, nácviku pohybových dovedností, hry didaktické, hry s 
pravidly, soutěže, kombinovaná metoda - vysvětlování, předvádění, vlastní nácvik činnosti.
Nejužívanější formou výuky je vyučovací hodina s využitím individuálního, skupinového a kolektivního 
vyučování.
1. stupeň
Na 1. stupnivpři výuce Tělesné výchovy se klade důraz na jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve skupině a usiluje se o jejich zlepšování a upevňování v 1. období (1.-3. roč.). V 2. 
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Název předmětu Tělesná výchova
období (4. a 5. roč.) se usiluje o kondičně zaměřené činnosti, přiměřenou samostatnost a vůli zlepšení 
úrovně své zdatnosti.
Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících 1. stupně s časovou dotací 2 hodiny za 
týden. Ve 3. a 4. roč. probíhá 10 hodin plaveckého výcviku.
2. stupeň
Na 2. stupni se usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, zvládnutí v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti, tvořivě je aplikovat ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. Podle 
svých individuálních schopností si zlepšuje úroveň svých výkonů.
Zaměřuje se na estetiku pohybového projevu, též na smysl pro fair - play jednání.
Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících 2. stupně s časovou dotací 2 hodiny, je 
vyučován ve spojených hodinách v 6. - 7. roč a 8. - 9. roč. vždy děvčata a chlapci zvlášť. 

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:

• žák je veden k vědomému zvládnutí pohybu, koordinaci pohybu
• žák je seznámen s důležitostí dodržování bezpečnostních záhad
• rozvíjí smysl pro účelný a krásný pohyb

Kompetence k řešení problémů:
• žák rozvíjí smysl pro fair - play
• učí se umět připravit na sportovní výkon
• žák je veden k uvědomění si následků výkonu

Kompetence komunikativní:
• žák slyší, vnímá a reaguje na povely
• učí se pochopit důležitost organizace a spolupráce při hrách

Kompetence sociální a personální:
• žák se chová podle pravidel slušného chování
• vcítí se do postoje, který prožívá méně zdatný jedinec - hry
• učí se podporovat méně zdatné jedince

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

Kompetence občanské:
• žák se učí respektovat názory jiných
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Název předmětu Tělesná výchova
• žák je motivován ke sledování sportovních klání doma i ve světě

Kompetence pracovní:
• žák dodržuje zásady osobní hygieny
• dodržuje zásady hygieny ve vyučovacím procesu

  

Tělesná výchova 1. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
Činnosti ovlivňující zdraví (význam pohybu pro zdraví - pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu; příprava organismu - příprava před pohybovou činností, uklidnění 
po zátěži, napínací a protahovací cvičení; zdravotně zaměřené činnosti - správné 
držení těla, správné zvedání zátěže, průprava; kompenzační, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití; rozvoj různých forem 
rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu; hygiena při TV - hygiena 
pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity; bezpečnost při pohybových činnostech - organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru; bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV)

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (pohybové hry - s různým 
zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity, využití hraček a netradičního náčiní 
při cvičení; pohybová tvořivost; základy gymnastiky - průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti; rytmické a kondiční 
formy cvičení pro děti - kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, 
základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 
tance; průpravné úpoly - přetahy a přetlaky; základy atletiky - rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem; základy 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce
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Tělesná výchova 1. ročník

sportovních her - manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, 
utkání podle zjednodušených pravidel minisportů; turistika a pobyt v přírodě - 
přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, 
táboření, ochrana přírody; další pohybové činnosti - hry na sněhu)

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém 
prostředí
užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence

Činnosti podporující pohybové učení (komunikace v TV - základní tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály; organizace při TV - 
základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí - zásady 
jednání a chování - fair play, olympijské ideály a symboly; pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových činností - her, závodů, soutěží, základní role ve hře, 
pravidla zjednodušených sportovních her, závodů; měření a posuzování pohybových 
dovedností - měření výkonů, základní pohybové testy; zdroje informací o 
pohybových činnostech - sportovní nástěnka)

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

soutěže
  

Tělesná výchova 2. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti
uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém 
prostředí

Činnosti ovlivňující zdraví (význam pohybu pro zdraví; pohybový režim; příprava 
organismu před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací 
cvičení; zdravotně zaměřené činnosti, správné držení těla; průpravná, kompenzační, 
relaxační zdravotně zaměřená cvičení; rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti, koordinace pohybu; hygiena při TV; bezpečnost a organizace při 
pohybových činnostech na sportovištích a sportovních akcí školy, v šatnách; 

při rozcvičce cvičí podle pokynů učitele
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Tělesná výchova 2. ročník

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní; první pomoc v podmínkách TV)
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (pohybové hry s různým 
zaměřením, využití hraček; základy gymnastiky, průpravná cvičení, cvičení s náčiním 
a na nářadí, lavičky, bedna, žebřiny, švihadla, kruhy, míče; rytmické a kondiční 
formy cvičení, cvičení s hudbou, rytmickým doprovodem, základy estetického 
pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance, průpravné úpoly - 
přetahy a přetlaky; základy atletiky, rychlý a vytrvalý běh; skok do dálky; seznámení 
s metodikou šplhu na tyči; hod míčkem; cvičení na stanovištích, základy sportovních 
her, manipulace s míčem, míčové hry, průpravné hry, spolupráce ve hře, utkání 
podle zjednodušených pravidel minisportů; turistika)

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém 
prostředí
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce
zvládne kotoul vpřed
přeskakuje přes švihadlo
zvládá manipulaci s míčem a kriketovým míčkem
zvládá cvičení na nářadí a s náčiním
zvládá rychlý a vytrvalostní běh
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

Činnosti podporující pohybové učení (komunikace v TV, základní tělocvičné 
názvosloví, smluvené povely, signály; organizace prostoru a činností, zásady jednání 
a chování, olympijské ideály a symboly; pravidla zjednodušených osvojovaných 
pohybových činností her, závodů, soutěží, základní role ve hře; měření a posuzování 
pohybových dovedností, měření výkonů; zdroje informací o pohybových činnostech, 
sportovní nástěnka)

užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
soutěže
  

Tělesná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Tělesná výchova 3. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozezná vhodné oblečení a obuv pro sport
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím

Činnost ovlivňující zdraví (význam pohybu pro zdraví; příprava organismu před 
pohybovou činností, uklidnění po činnosti; průpravná, kondiční, koordinační, 
relaxační a vyrovnávací cvičení; hygiena při TV; bezpečnost při pohybových 
činnostech; organizace a bezpečnost cvičebního prostoru)

uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech

dodržuje zásady fair play chování
opakuje cviky pod vedením učitele

Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností (pohybové hry; průpravná 
cvičení; akrobacie - kotoul vpřed a vzad;
přeskok - průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku, cvičení na malé trampolíně; 
rytmické a kondiční formy cvičení; cvičení na stanovištích; úpoly - přetahy a 
přetlaky; atletika - základy techniky běhů, skoků a hodů; průpravná cvičení pro 
jednotlivé atletické činnosti; běh - běžecká abeceda, rychlý a vytrvalý běh, běh v 
terénu;
skok do dálky; hod míčkem; šplh na tyči, základy sportovních her; průpravné 
sportovní hry; sportovní utkání podle zjednodušených pravidel minisportů; turistika, 
pobyt v přírodě)

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce
užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence

Činnosti podporující pohybové učení (základní tělocvičné názvosloví, smluvené 
povely; pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností; měření a 
posuzování pohybových dovedností; sportovní nástěnka; základní zdroje informací o 
sportu; zásady jednání a chování ve sportu, olympijské ideály a symboly)

dodržuje pravidla her a soutěží
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
soutěže
  

Tělesná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Tělesná výchova 4. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her

Činnosti ovlivňující zdraví (průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení; 
příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací a napínací 
cvičení; rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinaci 
pohybu; hygiena při TV; bezpečnost při pohybových činnostech)

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, 
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, 
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví
zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu 
v zrcadle, podle pokynů učitele

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (posilovací cvičení a hry; 
rytmické a kondiční formy cvičení; základy gymnastiky: akrobacie - kotoul vpřed, 
vzad, přeskok - rozběh a odraz na můstku, šplh; základy atletiky: běžecká abeceda, 
polovysoký a nízký start, skok do dálky z rozběhu, hod míčkem z rozběhu ze 
správného odhodového postoje; turistika a pobyt v přírodě; průpravné úpoly: 
přetahy a přetlaky; základy sportovních her: manipulace s míčem, spolupráce ve 
hře, průpravné hry, minikopaná, minikošíková, vybíjená, florbal; pohybové hry)

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

Činnosti podporující pohybové učení (základní tělocvičné názvosloví; pořadová 
cvičení; cvičení ve skupinách na stanovištích; pravidla jednoduchých her, závodů, 
soutěží; pravidla sportovních her a odvětví; zdroje informací o pohybových 
činnostech)

změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
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Tělesná výchova 4. ročník

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích 
ve škole i v místě bydliště, samostatně získává potřebné informace
upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Soutěže
  

Tělesná výchova 5. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně 
své zdatnosti
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, 
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

Činnosti ovlivňující zdraví (průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení; 
příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací a napínací 
cvičení; rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinaci 
pohybu; hygiena při TV; bezpečnost při pohybových činnostech)

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení pohybové činnosti
zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (posilovací cvičení a hry; 
rytmické a kondiční formy učení; základy gymnastiky: akrobacie - kotoul vpřed, 
vzad, přeskok - rozběh a odraz na můstku, šplh; základy atletiky: běžecká abeceda, 
polovysoký a nízký start, skok do dálky z rozběhu, hod míčkem z rozběhu ze 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, 
vytváří varianty osvojených pohybových her
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Tělesná výchova 5. ročník

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k 
vlastnímu provedení pohybové činnosti
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

správného odhodového postoje; turistika a pobyt v přírodě; průpravné úpony: 
přetahy a přetlaky; základy sportovních her: manipulace s míčem, spolupráce ve 
hře, průpravné hry, minikopaná, minikošíková, vybíjená, florbal; pohybové hry)

změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví

Činnosti podporující pohybové učení (základní tělocvičné názvosloví; pořadová 
cvičení; cvičení ve skupinách na stanovištích; pravidla jednoduchých her, závodů, 
soutěží; pravidla sportovních her a odvětví; zdroje informací o pohybových 
činnostech)

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích 
ve škole i v místě bydliště, samostatně získává potřebné informace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Soutěže
  

Tělesná výchova 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
seznamuje se s vhodnou pohybovou činnostíČinnosti ovlivňující zdraví (správné držení těla, seznámení s kompenzačními, 

vyrovnávacími a relaxačními cviky; rozvoj vytrvalosti a zdatnosti; rozcvičení před 
hlavní pohybovou činností a protažení po jejím ukončení; seznámení žáků se 

zlepšuje svou tělesnou zdatnost dle instrukcí učitele
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Tělesná výchova 6. ročník

opakuje cviky pro rozcvičení před hlavní pohybovou činností i relaxační cviky po 
jejím ukončení dle učitele

zásadami vhodného a bezpečného chování na sportovištích - i provizorních, během 
akcí konaných ve škole i mimo školu, zásady bezpečného používání konkrétního 
sportovního náčiní a nářadí) snaží se předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobit jim svou činnost

provádí v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednostiČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (atletika: běžecká cvičení, běh 60 
m, vytrvalosní běh, skok do dálky, skok do výšky, hod kriketovým míčkem; sportovní 
hry: fotbal - vedení míče, přihrávka, střela na bránu, klička; florbal - vedení míčku, 
nahrávka vzduchem a po zemi, střela; volejbal - odbití obouruč vrchem a spodem, 
podání spodem; basketbal - správný postoj, dribling, dvojtakt; vybíjená - 
pohotovost, přesný hod, chytání míče; přehazovaná - přehození míče přes síť, rychlá 
a přesná přihrávka; doplňkové sporty a hry; akrobacie - kotoul vpřed a vzad, letmo, 
stoj na hlavě, přemet stranou, skoky na trampolínce; přeskok - roznožka a skrčka 
přes kozu; šplh na tyči a laně; posilování, úpoly)

popisuje provedení osvojované pohybové činnosti

rozumí osvojovanému názvosloví
vyjmenuje základní olympijské myšlenky

Činnosti podporující pohybové učení (komunikace v hodinách TV - tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností; myšlenky olympijských her, chování v duchu fair 
play; pravidla osvojovaných pohybových činností) zná práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Soutěže
  

Tělesná výchova 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
navrhuje zařazování vhodných pohybových činností
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti na základě instrukcí učitele

Činnosti ovlivňující zdraví (seznámení s kompenzačními, vyrovnávacími a 
relaxačními cviky; rozvoj vytrvalosti a zdatnosti; rozcvičení před hlavní pohybovou 
činností a protažení po jejím ukončení; seznámení žáků se zásadami vhodného a navrhuje vhodné cviky pro procvičení před hlavní pohybovou činností i relaxační 
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Tělesná výchova 7. ročník

cviky po jejím ukončení
uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost
seznamuje se s vhodnou pohybovou činností
opakuje cviky pro rozcvičení před hlavní pohybovou činností i relaxační cviky poo 
jejím ukončení dle učitele

bezpečného chování na sportovištích - i provizorních, během akcí konaných ve škole 
i mimo školu, zásady bezpečného používání konkrétního sportovního náčiní a 
nářadí)

snaží se předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobit jim svou činnost
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednostiČinnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (atletika: běžecká cvičení, běh na 

60 m, vytrvalostní běh, štafetový běh, skok do dálky, skok do výšky, hod kriketovým 
míčkem; sportovní hry: fotbal - vedení míče, přihrávka, střela na bránu, klička, 
standartní situace; florbal - vedení míčku, nahrávka vzduchem a po zemi, střela, hra 
na brankáře; volejbal - odbití obouruč vrchem a spodem, podání spodní a vrchní; 
basketbal - správný postoj, dribling, osobní obrana, dvojtakt; vybíjená - pohotovost, 
přesný bod, chytání míče; přehazovaná - přehození míče přes síť, rychlá a přesná 
přihrávka; doplňkové sporty a hry; gymnastika: akrobacie - kotoul vpřed a vzad, 
letmo, stoj na hlavě, přemet stranou, stoj na rukou s dopomocí, přemet stranou, 
skoky na trampolínce; přeskok - roznožka a srčka přes kozu; šplh na tyči a na laně; 
posilování; úpoly)

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti

rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího
vysvětlí základní olympijské myšlenky
uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče

Činnosti podporující pohybové učení (komunikace v hodinách TV - tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností; myšlenky olympijských her, chování v duchu fair 
play; pravidla osvojovaných pohybových činností; měření výkonů a hodnocení 
pohybových dovedností)

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Soutěže
  

Tělesná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Tělesná výchova 8. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
zařazuje vhodné pohybové činnosti
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
na pokyn učitele se samostatně připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly

Činnosti ovlivňující zdraví (využívání kompenzačních, vyrovnávacích a relaxačních 
cviků; rozvoj vytrvalosti a zdatnosti; rozcvičení před hlavní pohybovou činností a 
protažení po jejím ukončení; anabolika a další zdraví škodlivé látky)

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti; označí zjevné nedostatky a jejich 
příčiny

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (atletika: běžecká cvičení, běh na 
60 m, vytrvalostní běh, štafetový běh, skok do dálky, skok do výšky; sportovní hry: 
fotbal - vedení míče, přihrávka, střela na bránu, klička, standartní situace; florbal - 
vedení míčku, nahrávka vzduchem a po zemi, střela, hra na brankáře; volejbal - 
odbití obouruč vrchem a spodem, podání spodní a vrchní; basketbal - správný 
postoj, dribling, osobní obrana, dvojtakt; vybíjená - pohotovost, přesný hod, chytání 
míče; přehazovaná - rychlá a přesná přihrávka, smeč; doplňkové hry a sporty; 
gymnastika: akrobacie - kotoul vpřed a vzad, letmo, stoj na hlavě, stoj na rukou, 
přemet stranou, skoky na trampolínce; přeskok - roznožka a skrčka přes kozu; šplh 
na tyči a laně; posilování; úpoly)

aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení

rozumí osvojovanému názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře 
novin a časopisu, uživatele internetu
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky
uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího

Činnosti podporující pohybové učení (komunikace v hodinách TV, tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností; myšlenky olympijských her, chování v duchu fair 
play; pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře, závodech 
a soutěžích; měření výkonů a hodnocení pohybových dovedností)

sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Soutěže
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Tělesná výchova 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností - zátěžovými svaly

Činnosti ovlivňující zdraví (využívání kompenzačních, vyrovnávacích a relaxačních 
cviků; rozvoj vytrvalosti a zdatnosti; rozcvičení před hlavní pohybovou činností a 
protažení po jejím ukončení; anabolika a další zdraví škodlivé látky)

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím, 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší
zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti; označí zjevné nedostatky a jejich 
příčiny

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností (atletika: běžecká cvičení, běh na 
60 m, vytrvalostní běh, štafetový běh, skok do dálky, skok do výšky; sportovní hry: 
fotbal - vedení míče, přihrávka, střela na bránu, klička, standartní situace; florbal - 
vedení míčku, nahrávka vzduchem a po zemi, střela, hra na brankáře; volejbal - 
odbití obouruč vrchem a spodem, podání spodní a vrchní, smeč, bloky; basketbal - 
správný postoj, dribling, osobní obrana, dvojtakt; vybíjená - pohotovost, přesný hod, 
chytání míče; přehazovaná - rychlá a přesná přihrávka, smeč; doplňkové sporty a 
hry; gymnastika: akrobacie - kotoul vpřed a vzad, letmo, stoj na hlavě, stoj na rukou, 
přemet stranou, skoky na trampolínce; přeskok - roznožka a skrčka přes kozu; šplh 
na tyči a laně; posilování; úpoly)

dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva

naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu
rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí

Činnosti podporující pohybové učení (komunikace v hodinách TV - tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností; myšlenky olympijských her, chování v duchu fair 
play; pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace ve hře, závodech a 
soutěžích; měření výkonů a hodnocení pohybových dovedností; zapojení žáků do 
příprav sportovních soutěží a turnajů; práce s tabulkou a dalšími turnajovými a 
soutěžními systémy)

zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na 
úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže
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Tělesná výchova 9. ročník

zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich 
reprezentaci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

Soutěže
   

5.22 Pracovní činnosti

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

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

  

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází na 1. a 2. stupni ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

Výuka je zaměřena hlavně na praktické dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou 
složku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. V závislosti na věku žáka se 
postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při 
odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních 
životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich 
rozmanitých podobách a v širších souvislostech.

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

Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje ve všech ročnících 1. i 2. stupně v časové dotaci 1 
hodina týdně.
Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, v odborných učebnách nebo cvičné kuchyňce. Dle 
možností jsou realizovány exkurze. 
Na 2. stupni je realizováno 5 tematických okruhů a integrovány výstupy, které se týkají finanční 
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Název předmětu Pracovní činnosti
gramotnosti. 6. a 7. ročník je zaměřen na praktické pracovní dovednosti a návyky a jsou naplňovány 
tematické okruhy: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Provoz a údržba domácnosti, 
Příprava pokrmů. 8. a 9. ročník je zaměřen na výběr budoucího povolání i kompetence k odpovědnému 
spravování osobního/rodinného rozpočtu a orientaci v problematice peněz  a cen. Je naplňován 
tematický okruh Svět práce a integrovány výstupy z Výchovy k občanství (případně jsou naplňovány z 
části v předmětu Pracovní činnosti a z části v předmětu Výchova k občanství). Jedná se o tyto výstupy 
VO-3-03, VO-3-04, VO-3-05, VO-3-06. 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
• Výchova k občanství

Kompetence k učení:
• žák se objektivně sebehodnotí a sebepoznává
• žák ve vhodných případech realizuje vlastní nápady

Kompetence k řešení problémů:
• podle svých schopností a dovedností se žák zapojuje do soutěží aprojektů
• řeší modelové situace

Kompetence komunikativní:
• žák buduje přátelské vztahy ve třídě a mezitřídami
• žák spolupracuje vevyučování

Kompetence sociální a personální:
• během vzdělávání mimo jiné pracuje žák ve skupině, popřípadě si žáci vzájemně 

pomáhají přičinnostech
Kompetence občanské:

• žák rozvíjí pozitivní vztah kpřírodě
• žák se seznamuje s folklorními tradicemi a památkamiregionu
• žáky ctí produkty činnostispolužáků, ale i jinýchosob

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

Kompetence pracovní:
• žák seznamuje s pravidly bezpečnosti práce, hygieny a zásady 1.pomoci
• žák dodržuje zásady duševní hygieny
• žák se orientuje v možnostech budoucího profesníhozaměření
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Název předmětu Pracovní činnosti
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Disponibilní časová dotace je 1 hodina pro volbu povolání.

  

Pracovní činnosti 1. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
pracuje podle slovního návodu a předlohy
zvládne práci s jednoduchými pomůckami a nástroji
zná funkce a využití jednoduchých nástrojů a pracovních pomůcek

Práce s drobným materiálem (vlastnosti materiálu; práce s přírodninami, 
modelovací hmotou - hnětení, válení, ubírání, přidávání, vyrývání; práce s papírem a 
kartonem - trhání, lepení, mačkání, překládání, obkreslování šablon; práce s 
textilem, stříhání, práce s drátem, fólií aj.; pracovní pomůcky a nástroje - funkce a 
využití - vhodná volba nástrojů, dodržování bezpečnosti práce; jednoduché pracovní 
operace a postupy, organizace práce - správné pojmenování a použití pomůcek a 
nástrojů, dodržování bezpečnosti práce; lidové zvyky, tradice, řemesla - poznávání 
výrobků lidových řemesel)

pozná výrobky lidových řemesel

umí roztřídit a odlišit jednotlivé stavební prvky dle jejich funkce
zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Konstrukční činnosti (stavebnice - plošné, prostorové, konstrukční, sestavování 
modelů; rozlišení dílů podle funkčnosti a tvarů; práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem; vytváření vlastních předmětů podle fantazie nebo předem 
stanovené funkce výrobku)

dokáže dokončit započatou práci

pozoruje přírodu
pečuje o nenáročné rostliny
zná základní potřeby a podmínky života rostlin

Pěstitelské práce (základní podmínky pro pěstování rostlin; pěstování rostlin ze 
semen v místnosti - klíčení, pozorování růstu rostliny; pěstování pokojových rostlin - 
péče o rostliny, jejich názvy; rostliny jedovaté)

pozná některé pokojové rostliny
chová se vhodně při stolování
umí připravit tabuli pro jednoduché stolování

Příprava pokrmů (základní vybavení kuchyně; výběr a skladování potravin; 
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování)

zná základní vybavení kuchyně - nádobí, přístroje, příbor, ubrus, prostírání
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Pracovní činnosti 1. ročník

používá správně příbor
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
pracovní činnosti
  

Pracovní činnosti 2. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
umí vytvořit jednoduchými postupy různé předměty z papíru, textilu, přírodních 
materiálů a modelovací hmoty
pracuje podle slovního návodu učitele
zvládne práci s jednoduchými pomůckami
pozná výrobky lidových řemesel
zná funkce a využití jednoduchých pracovních pomůcek
udržuje pořádek a čistotu pracovního místa

Práce s drobným materiálem (vlastnosti materiálu; práce s přírodninami, 
modelovací hmotou - hnětení, válení, ubírání, přidávání, vyrývání; práce s papírem a 
kartonem - stříhání, trhání, lepení, mačkání, překládání, obkreslování šablon; práce 
s textilem - navlékání jehly, uzel, přední a zadní steh, stříhání; fólií; pracovní 
pomůcky a nástroje, pojmenování, funkce a jejich využití, vhodná volba nástrojů, 
dodržování bezpečnosti práce; jednoduché pracovní operace a postupy; lidové 
zvyky, tradice, řemesla, poznávání výrobků lidových řemesel)

dokáže dokončit započatou práci
umí roztřídit a odlišit jednotlivé stavební prvky dle jejich funkce
pracuje podle obrázkové předlohy, s návodem

Konstrukční činnosti (stavebnice, sestavování modelů; rozlišení dílů podle 
funkčnosti a tvarů, práce s návodem, předlohou; vytváření vlastních předmětů 
podle fantazie nebo stanovené funkce výrobků; vytváření trojrozměrných předmětů 
z různých materiálů)

sestaví jednoduchý model

pečuje o nenáročné rostliny ve třídě
zná základní podmínky a potřeby života rostlin

Pěstitelské práce (základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, 
výživa rostlin; pěstování rostlin ze semen v místnosti, záznam o růstu; pěstování 
pokojových rostlin; rostliny jedovaté) pozná některé pokojové rostliny
Příprava pokrmů (základní vybavení kuchyně; výběr a skladování potravin; chová se vhodně při stolování
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Pracovní činnosti 2. ročník

připraví tabuli pro jednoduché stolování
používá správně příbor

jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování)

zná základní vybavení kuchyně - nádobí, příbor, přístroje, ubrus, prostírání, nábytek
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
pracovní činnost
  

Pracovní činnosti 3. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z papíru, textilu, přírodních 
materiálů a modelovací hmoty
pracuje podle slovního návodu učitele
zvládne práci s jednoduchými pomůckami
zná funkce a využití jednoduchých pracovních pomůcek
pozná výrobky lidových řemesel
udržuje pořádek a čistotu

Práce s drobným materiálem (vlastnosti materiálu; přírodniny, modelovací hmota, 
papír, karton, textil, dřevo, fólie; určování vlastností materiálu, tvar, barva, povrch, 
tvrdost, tvárnost; jednoduché pracovní operace a postupy; práce s drobným 
materiálem, stříhání, ohýbání, spojování, slepování, propichování, navlékání, 
svazování, lisování; práce s modelovací hmotou, hnětení, válení, stlačování, 
přidávání, ubírání, ohýbání, dělení; práce s papírem a kartonem, překládání, 
skládání, stříhání, trhání, vystřihování, nalepování, slepování, sešívání; vystřihování 
jednoduchých symetrických tvarů z přeloženého papíru; obkreslování podle 
šablony; skládanky, vystřihovánky; práce s textilem, stříhání, lepení, sešívání; steh 
přední, zadní, křížkový; sešívání předním stehem v jednoduchý šev; přišití knoflíku; 
rub a líc tkaniny; práce s jednoduchým střihem; jednoduchý výrobek z textilu; 
vytváření pozitivního vztahu k výsledkům činnosti; lidové zvyky, tradice, řemesla, 
užití některé z technik zpracování)

dokáže ukončit započatou práci

pracuje podle slovního návodu učiteleKonstrukční činnosti (návod a předloha stavebnice, jednotlivé části, možnosti 
využití; práce s návodem a předlohou; sestavování modelů podle předlohy i podle 
představy; plošné a prostorové kompozice; osvojování si správných pracovních 

pracuje podle obrázkové předlohy
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Pracovní činnosti 3. ročník

sestaví jednoduchý model ze stavebnicedovedností a návyků)
umí roztřídit a odlišit jednotlivé stavební prvky dle jejich funkce
pečuje o rostliny ve třídě
provádí pozorování přírody
zná základní podmínky a potřeby rostlin

Pěstitelské práce (základní podmínky pro pěstování rostlin; ošetřování pokojových 
rostlin; pěstování plodin ze semen v místnosti; poznávání semen, rostlin, plodů; 
exkurze do sadu, na pole; pozorování přírody)

pozná některé pokojové rostliny
připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
zná základní vybavení kuchyně - nádobí, příbor, přístroje, ubrus, prostírání, solnička, 
nábytek

Příprava pokrmů (základní vybavení kuchyně; pojmenování nábytku, ručních strojků 
a základních spotřebičů v kuchyni; ukládání nádobí a příborů; příprava 
jednoduchého jídla ze studené kuchyně; jednoduchá úprava stolu; vhodné chování 
při stolování; udržování pořádku a čistoty v kuchyni; úklid pracovní plochy a nádobí; 
bezpečnost při zacházení s kuchyňským náčiním a čistícími prostředky)

používá správně příbor
  

Pracovní činnosti 4. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

Práce s drobným materiálem (vlastnosti materiálu: přírodniny, modelovací hmota, 
papír a karton, textil;pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití;jednoduché 
pracovní operace a postupy, organizace práce, úspora materiálu, pěstovat smysl pro 
dokončení činnosti a sebehodnocení výsledku;lidové zvyky - využití místních zvyků a 
tradic, tradice, řemesla)

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce;poskytne první pomoc při úrazu
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

Konstrukční činnosti (stavebnice - plošné, prostorové, konstrukční, sestavování 
modelů;práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem;poznávání vlastností 
materiálů a jejich pozorování a funkční využití;vytváření vlastních plošných i 
prostorových kompozic ze stavebnicových prvků a volného materiálu;osvojování si 
správných pracovních dovedností a návyků při vlastní pracovní činnosti

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a 
pozorování
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

Pěstitelské práce (základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, 
výživa rostlin, osivo;pěstování rostlin ze semen v místnosti;pěstování pokojových 
rostlin;rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie)

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu
Příprava pokrmů (základní vybavení kuchyně, udržování pořádku a čistoty, čisticí orientuje se v základním vybavení kuchyně



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

255

Pracovní činnosti 4. ročník

připraví samostatně jednoduchý pokrm
dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování

prostředky;výběr, nákup a skladování potravin;jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování;příprava jednoduchých přesnídávek, jednoduchých pohoštění 
ze studené kuchyně;technika v kuchyni) udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

práce;poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
  

Pracovní činnosti 5. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vybírá vhodný materiál, pomůcky a nástroje, připraví si pracovní místo, přemýšlí o 
nejvhodnějším pracovním postupu, udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 
zásady bezpečnosti a hygieny práce
rozlišuje a pojmenuje druhy zpracovaného materiálu, určí vlastnosti materiálu, zvolí 
vhodný materiál, hospodárně zachází s materiálem

Práce s drobným materiálem (stříhání, ohýbání, lepení, propichování, navlékání, 
svazování, slepování, lisování;rozlišování přírodních a technických 
materiálů;vytváření návyku, organizace a plánování práce;osvojování si základů 
bezpečnosti a hygieny práce)

zachází s vybranými nástroji a pomůckami, udržuje je a ukládá
vybírá vhodný materiál, pomůcky a nástroje, připraví si pracovní místo, přemýšlí o 
nejvhodnějším pracovním postupu, udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 
zásady bezpečnosti a hygieny práce
rozlišuje a pojmenuje druhy zpracovaného materiálu, určí vlastnosti materiálu, zvolí 
vhodný materiál, hospodárně zachází s materiálem
zachází s vybranými nástroji a pomůckami, udržuje je a ukládá

Práce s modelovací hmotou (hnětení, válení, stlačování, přidávání, ohýbání, sušení, 
dělení na části;porovnávání materiálů a jejich vlastností;způsob použití a vhodný 
výběr materiálu a nástrojů)

vytváří výrobek z modelovací hmoty
vybírá vhodný materiál, pomůcky a nástroje, připraví si pracovní místo, přemýšlí o 
nejvhodnějším pracovním postupu, udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 
zásady bezpečnosti a hygieny práce
rozlišuje a pojmenuje druhy zpracovaného materiálu, určí vlastnosti materiálu, zvolí 
vhodný materiál, hospodárně zachází s materiálem
zachází s vybranými nástroji a pomůckami, udržuje je a ukládá

Práce papírem a kartonem (překládání, skládání, stříhání, trhání, slepování, sešívání, 
odměřování, obkreslování podle předlohy;určování vlastností papíru)

vyrábí z papíru a kartonu
vybírá vhodný materiál, pomůcky a nástroje, připraví si pracovní místo, přemýšlí o 
nejvhodnějším pracovním postupu, udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 
zásady bezpečnosti a hygieny práce

Práce s textilem (šití;rozlišování textilií, rubu a líce tkaniny;práce s jednoduchým 
střihem, jednoduchý výrobek z textilu)

rozlišuje a pojmenuje druhy zpracovaného materiálu, určí vlastnosti materiálu, zvolí 
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Pracovní činnosti 5. ročník

vhodný materiál, hospodárně zachází s materiálem
zachází s vybranými nástroji a pomůckami, udržuje je a ukládá
pracuje při tvorbě výrobku s textilem
vybírá vhodný materiál, pomůcky a nástroje, připraví si pracovní místo, přemýšlí o 
nejvhodnějším pracovním postupu, udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje 
zásady bezpečnosti a hygieny práce
rozlišuje a pojmenuje druhy zpracovaného materiálu, určí vlastnosti materiálu, zvolí 
vhodný materiál, hospodárně zachází s materiálem
zachází s vybranými nástroji a pomůckami, udržuje je a ukládá

Práce montážní a demontážní (práce se stavebnicemi;modely podle 
předlohy;montáž a demontáž některých jednoduchých předmětů;vytváření 
vlastních plošných i prostorových kompozic)

provádí jednoduché montážní a demontážní práce, se stavebnicemi, ovládá 
jednoduché pracovní postupy

Lidové zvyky, tradice a řemesla (seznámení se zvyky a tradicemi formou knížek, 
obrázků;práce s přírodním materiálem;vykrývání tradic danými výrobky)

vhodně zařazuje zvyky a tradice k určitému ročnímu období, přiřazuje vhodný 
přírodní materiál pro daný výrobek

  

Pracovní činnosti 6. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
popíše vlastnosti technických materiálů, které jsou důležité pro jeho práci
uplatňuje získané návyky pro práci s technickými materiály (dřevem, kovy, plasty)
provede jednotlivé kroky dle postupu a dodrží kázeň při práci
vybere vhodný materiál pro práci dle postupu, možnosti opracování a jeho 
oddělování

Práce s technickými materiály (dřevo, plast, kov, vlastnosti materiálu, užití v praxi)

připraví pracovní prostor a vybavení, které je potřebné pro zadaný úkol (nářadí, 
materiál…)
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Pracovní činnosti 6. ročník

uklidí pracovní prostor na konci práce
použije pro přípravu a k práci s technickými materiály náčrt
čte z náčrtu a výkresu potřebné informace pro práci s technickými materiály – 
rozměry, tvary
při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady práce
poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších 
poraněních)
dodržuje hygienu práce, udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné
používá peníze jako platidlo (používá bankovky a mince, ověří si vrácené peníze, 
identifikuje bezhotovostní styk) a rozliší základní operace s penězi (platby, 
bezhotovostní styk)
posoudí hodnotu peněz (porovná levný a drahý výrobek, kategorizuje produkty) a 
aplikuje to při nákupu i hospodaření s vlastními financemi (kapesné)

Provoz a údržba domácnosti (rozpočet rodiny, rodinné příjmy a výdaje; údržba 
oděvů a textilií, úklid domácnosti)

rozpozná hlavní příjmy a výdaje domácnosti (mzda, platby za teplo, vodu, nájem, 
platby za telefon, internet…)
pracuje s návodem, náčrtem, plánem, programem k sestavení modelu
orientuje se v daném návodu, náčrtu, plánu
rozpozná důležité a stěžejní prvky konstrukce a model sestaví
při práci dodržuje stanovená pravidla

Design a konstruování (návod, předloha, náčrt, plán, schéma)

udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné
rozpozná a popíše základní vybavení kuchyně, pojmenuje jeho vlastnosti a funkce
popíše základní pravidla pro práci s inventářem kuchyně a se spotřebiči, své znalosti 
a dovednosti využije při přípravě pokrmů
vybere vhodné suroviny pro přípravu pokrmu (z nabídky, dle receptu)
zná a používá při jídle základní příbory, vyjmenuje základní chody, orientuje se v 
základních potravinách a pochutinách, kterými se jídlo ochucuje (sůl, cukr, pepř, 
olej, ocet…)

Příprava pokrmů (základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, sestavování 
jídelníčku, stolování, příprava pokrmu)

při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady práce ve školní žákovské kuchyni
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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Pracovní činnosti 7. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších 
poraněních)
pracuje s technickými materiály (dřevem, kovy, plasty)
provede jednotlivé kroky dle postupu a dodrží kázeň při práci
vybere vhodné nářadí, nástroje a pomůcky pro práci s technickým materiálem a 
pracuje s nimi
popíše postup, který je nutné dodržet při práci s technickými materiály
rozvrhne práci dle časových dispozic
reorganizuje v průběhu práce pracovní prostor dle potřeby, odklízí nepotřebný 
materiál, nástroje a nářadí bezpečně odkládá a uklízí

Práce s technickými materiály (dřevo, plast, kov, vlastnosti materiálu, užití v praxi)

nakreslí jednoduchý náčrt, který zjednoduší jeho práci s technickými materiály 
(nakreslí od ruky, popřípadě použije základní rýsovací potřeby – pravítko, kružítko)
vyjmenuje a stručně popíše obvyklé práce spojené s úklidem a běžným provozem 
domácnosti v kuchyni, obývacím pokoji, koupelně a vlastním pokoji
předvede či popíše základní práce v domácnosti i s využitím domácích spotřebičů
využije pro bezpečné a účelné zacházení s domácími spotřebiči návod nebo 
doporučení pro práci se spotřebičem
vybere správnou pomůcku, nástroj, nářadí při péči o domácnost
dodrží zadaný postup při údržbě oděvů (praní, zašití oděvu, žehlení, ukládání šatů)
zná a dodržuje základní hygienické strategie a návyky v domácnosti
dodrží zásady bezpečnosti při domácích pracích

Provoz a údržba domácnosti (rozpočet rodiny, rodinné příjmy a výdaje; údržba 
oděvů a textilií, úklid domácnosti)

rozpozná a popíše nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči v domácnosti
Design a konstruování (návod, předloha, náčrt, plán, schéma) vysvětlí jednotlivé kroky své práce podle stanoveného postupu a aplikuje je
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Pracovní činnosti 7. ročník

dodrží postup v jednotlivých krocích daných návodem, náčrtem, plánem nebo 
programem.
použije jednotlivé prvky dle návodu, náčrtu, plánu k sestavení konstrukce
rozpozná, odhalí a napraví případné chyby v konstrukci (funkčnost, nosnost, 
stabilitu…)
sestaví i rozloží konstrukčně jednoduchý model, výrobek, pokud je to konstrukčně 
možné
provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
dodrží zásady bezpečnosti při práci
poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších 
poraněních)
dodržuje hygienu práce, udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné
účelně a bezpečně zachází s vybavením kuchyně
vybere vhodné nástroje a spotřebiče pro přípravu jednoduchého pokrmu
používá recept, dodržuje logické kroky při přípravě pokrmů
rozpozná zdravé a nezdravé pokrmy, zná rizika spojená s konzumací nezdravých 
jídel
provede základní obsluhu kamarádů, známých a rodičů u stolu
popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání vybavení kuchyně před poškozením
dodrží zásady bezpečnosti při práci s kuchyňským nádobím a dalšími prostředky v 
kuchyni

Příprava pokrmů (základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, sestavování 
jídelníčku, stolování, příprava pokrmu)

dodržuje hygienu práce, udržuje kuchyni čistou a bezpečnou (umývání nádobí, 
vypínání elektrických přístrojů…)

  

Pracovní činnosti 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence pracovní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
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Pracovní činnosti 8. ročník

• Kompetence k učení
Učivo ŠVP výstupy

popíše základní profese a jejich požadavky z hlediska vzdělání a profesních 
dovedností
vysvětlí možný vliv školy (výběr školy, zaměření, podmínky pro přijetí) na pracovní 
zařazení

Trh práce (povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních 
objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a 
osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce)

popíše pracovní prostředí vybraných profesí
porovná své předpoklady a možnosti s požadavky konkrétního povolání
navrhne v modelových situacích řešení volby vhodného povolání, profesní přípravy 
a objasní nutnost celoživotního vzdělávání ve vybraných profesích
popíše příslušné poradenské služby pro výběr povolání a jejich funkce

Volba profesní orientace (základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, 
tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na 
volbu profesní orientace, informační základna pro volbu povolání)

pracuje na svém sebepoznání a sebehodnocení formou aktivit
použije vybrané webové stránky a portály pro získání a zpracování informací 
týkajících se poradenských služeb, pracovních pozic a dalších profesních informací 
souvisejících se získáním zaměstnání; popřípadě využije jiné možnosti k získání 
těchto informací

Možnosti vzdělávání (náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace 
a poradenské služby)

seznámí se s obsahem přihlášky k vzdělávání - studiu na střední školu
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny
popíše vliv inflace na hodnotu peněz
řeší jednoduché modelové situace vedoucí k odpovědnému spravování 
osobního/rodinného rozpočtu

Finanční gramotnost (peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty)

seznámí se s finančními produkty
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
diskuse, volné psaní
  

Pracovní činnosti 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Pracovní činnosti 9. ročník

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

Učivo ŠVP výstupy
použije vybrané webové stránky a portály při výběru učebních nebo studijních 
oborů

Možnosti vzdělávání (náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace 
a poradenské služby)

vyplní přihlášku ke vzdělávání - studiu na střední školu
Trh práce (charakter a druhy pracovních činností; kvalifikační požadavky) vysvětlí možný vliv školy (výběr školy, zaměření, podmínky pro přijetí) na pracovní 

zařazení
navrhne v modelových situacích řešení volby vhodného povolání, profesní přípravy 
a objasní nutnost celoživotního vzdělávání ve vybraných profesích

Volba profesní orientace (sebepoznání, práce s profesními informacemi a využívání 
poradenských služeb)

pracuje na svém sebepoznání a sebehodnocení formou aktivit
využije v modelových situacích materiály, které jsou důležité pro přijímací pohovor 
(motivační dopis, životopis…) na konkrétní pracovní pozici
vytvoří příklad motivačního dopisu k žádosti o zaměstnání
vytvoří příklad strukturovaného životopisu
aplikuje pravidla slušného chování při prezentaci své osoby v modelových situacích 
při vstupu na trh práce

Zaměstnání (pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, 
psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady 
práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů)

popíše a předvede v modelových situacích žádost o pracovní pozici
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení
řeší modelové situace vedoucí k odpovědnému spravování osobního/rodinného 
rozpočtu
porovnává finanční produkty

Finanční gramotnost (peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty)

vytvoří slovník finančních pojmů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
diskuse, volné psaní
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení

Způsob hodnocení probíhá zejména klasifikací, případně i slovně.

6.2 Kritéria hodnocení

Hodnocení žáků

1) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:

1. 1 jednoznačné,

1. 2 srozumitelné,

1. 3 srovnatelné s předem stanovenými kritérii,

1. 4 věcné,

1. 5 všestranné.

2) Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se vydává žákovi výpis z 

vysvědčení.

2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 

"klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy 

se souhlasem školské rady.

3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo 

zákonného zástupce žáka.

4) U žáka s přiznaným podpůrným opatřením může rozhodnout ředitel školy o použití slovního 

hodnocení.

Stupně hodnocení a klasifikace
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1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí

na vysvědčení stupni:

1. 1                   1 – velmi dobré,

1. 2                   2 – uspokojivé,

1. 3                   3 – neuspokojivé.

2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu:

2. 1                   1 – výborný,

2. 2                  2 – chvalitebný,

2. 3                  3 – dobrý,

2. 4                  4 – dostatečný,

2. 5                  5 – nedostatečný.

3) 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 vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům

a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání 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.

4) Při hodnocení podle odstavce 3 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.
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5) Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně 

hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 

1 a 2.

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

se vyjadřuje stupni:

• 1 – prospěl(a) s vyznamenáním,

• 2 – prospěl(a) ,

• 3 – neprospěl(a) ,

• 4 – nehodnocen(a).

1) Žák je hodnocen stupněm

1. 1 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; v případě 

použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola 

podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) ,

1. 2 prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením,

1. 3 neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením,

1. 4 nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem 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 hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 

první pololetí nehodnotí. 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. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

Klasifikace chování
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1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,

a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během 

klasifikačního období.

3) Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:

3. 1 Stupeň 1 – velmi dobré: Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje 

ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování

a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští 

naprosto ojediněle.

3. 2 Stupeň 2 – uspokojivé: Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo 

řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších 

přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.

3. 3 Stupeň 3 – neuspokojivé: Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se 

přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena 

výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech

1) Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky učebních 

osnov.

1.1 Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 

uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky 

správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je 

správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou 

kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

1.2 Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v 

podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 

činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev 

mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla 

bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
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1.3 Stupeň 3 (dobrý): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

poznatků, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby 

dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a 

zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice 

se projevují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

1.4 Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je 

málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V 

kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je 

málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 

studiu má velké těžkosti.

1.5 Stupeň 5 (nedostatečný): Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v 

nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není 

předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.

Hodnocení je upraveno ve školním řádu.
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