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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

3.1 Úplnost a velikost školy 

Jsme úplnou vesnickou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Školu navštěvují děti z 11 okolních vesnic, je v ní vzděláváno na 200 žáků. Dopravní 

obslužnost je na dobré úrovni. K 1. 9. 2022 je průměrná naplněnost tříd 23 žáků, přičemž kapacita školy není plně využita. Jednotlivé stupně jsou 

vzdělávány ve dvou samostatných budovách. Budova 2.stupně ZŠ s plně bezbariérovým přístupem je vybavena výtahem a plošinami pro potřeby tělesně 

postižených žáků. 

3.2 Vybavení školy  

V budově 1. stupně je 5 tříd, 2 odborné pracovny (jazyková učebna, která je zároveň hudebnou, a počítačová učebna) a 1 oddělení školní družiny. Učebna 

PC na 1. stupni je vybavena 15 počítači s přístupem na internet. Některé učebny jsou doplněny hracím kobercem. V šesti učebnách je umístěna 

interaktivní tabule, v jedné učebně velkoplošná interaktivní obrazovka. V areálu se nachází rovněž zmodernizovaná cvičná kuchyňka, kterou využívají 

žáci z obou stupňů školy, a menší tělocvična. Součástí je pavilon školní družiny, u kterého je moderní dětské hřiště s lanovým centrem. Škola provozuje 

tři oddělení školní družiny. Stravování žáků je zajištěno účelně vybavené školní kuchyni, která odpovídá současným trendům a respektuje hygienické 

normy a věkové zvláštnosti žáků.  

V budově 2. stupně sídlí ředitelství školy. Výuka probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Ve škole je zřízena 

jazyková učebna a odborné pracovny pro výuku chemie a fyziky, přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy a také dílen. Učebna PC je vybavena 30 

počítači s přístupem na internet. Ve třech učebnách je umístěna interaktivní tabule, ve čtyřech učebnách projektor s plátnem, v jedné učebně je 

interaktivní velkoplošná obrazovka. Je zde rovněž menší tělocvična, školní hřiště a smluvně škola využívá prostor dobře vybaveného víceúčelového 
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zařízení v obci Zdounky. V blízkosti budovy je školní pozemek, který je postupně upravován. V areálu školního dvora je zřízena venkovní učebna, 

amfiteátr a celý prostor je vhodně upravený pro relaxaci žáků. Průběžně probíhá budování různých stanovišť školní zahrady, doplňování informačních 

tabulek k nim i rostlinstvu na zahradě. Materiální podmínky jsou velmi dobré, ve všech třídách je nový nábytek, škola několikrát ročně využívá různých 

nabídek a pořizuje nové učební pomůcky, jež umožňují realizaci různých metod a forem výuky. 

Vyučující mají k dispozici kabinetní zázemí a 2 sborovny školy s technickým vybavením. Ve škole funguje počítačová síť s možností připojení v každém 

kabinetu a třídě. Učitelé mohou používat počítače ve sborovnách, v kanceláři zástupkyně a v ředitelně, ale také ve všech třídách a kabinetech. Materiální 

vybavení kabinetů je na velmi dobré úrovni a je postupně doplňováno o nové pomůcky a odbornou literaturu. 

Prostory pro osobní hygienu žáků a zaměstnanců školy jsou vybaveny dostatečným počtem zařízení odpovídajících příslušným evropským normám. 

Jsou stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnosti žáků a zaměstnanců. Všechny budovy jsou chráněny zabezpečovacím zařízením, 

některé i kamerových systémem, vše v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. 

Tato opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních směrnicích. 

3.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, 15 učitelů (jejich počet se však někdy mění podle počtu zapsaných žáků), 3 vychovatelky školní 

družiny a pokud mají doporučeno žáci s SVP, jsou součástí pedagogického sboru i asistenti pedagoga. Téměř všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně 

kvalifikovaní. Škola je schopna zajistit výuku dvou světových jazyků. Ve škole pracuje výchovná poradkyně pro žáky s SVP, výchovná poradkyně pro 

kariérové poradenství, dvě konzultantky ŠVP, metodička prevence a školní psycholožka. Pedagogové jsou proškoleni pro práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ale i pro práci s třídními kolektivy. Všichni učitelé absolvovali základní kurz první pomoci. Pedagogický sbor je schopný 

týmové práce. Cílem DVPP a celkovým trendem školy je systematické vzdělávání jak jednotlivců, tak celého sboru. 
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3.4 Charakteristika žáků 

Převážná většina žáků pochází ze Zdounek, ale protože jsme spádovou školou, navštěvují naši školu i žáci z přilehlých vesnic. Zhruba polovina žáků je 

dojíždějících.  

Na škole se vzdělávají také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do běžných tříd. Tito žáci mají možnost využít odbornou 

pomoc výchovné poradkyně, školní psycholožky, ale i dalších pedagogických pracovníků. Jsme také kmenovou školou pro několik žáků, kteří plní povinnou 

školní docházku v zahraničí. 

3.5 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty 

Dobrá komunikace se zřizovatelem a zákonnými zástupci je jedním z hlavních cílů školy. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou 

školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími v době konzultačních hodin a třídních schůzek a v době akcí pro veřejnost (Den otevřených 

dveří, Den rodiny se školou, jarmarky apod.). Škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni a Hrdá škola. Přínosem je také aktivní spolupráce se Spolkem 

rodičů a přátel ZŠ Zdounky a Školskou radou. Úzce spolupracujeme s OÚ (exkurze, rozhlasové relace, zapojení do akcí obce apod.), s KPPP Zlín, 

pracovištěm Kroměříž, SPC a SVP Kroměříž, místní knihovnou (besedy), s TJ Zdounky, s okolními spolky a dalšími institucemi nabízejícími programy 

pro školy. Škola propaguje na veřejnosti svou činnost formou novinových článků v místním i regionálním tisku a aktualizací vitríny OÚ na náměstí ve 

Zdounkách. 

3.6 Projekty a další aktivity školy 

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Využíváme projektů regionálních, státních a evropských. Pořádáme školy v přírodě, 

adaptační kurz, lyžařský kurz, či jiné exkurze podle aktuálního zájmu a podmínek školy. 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

9 

 

Krátkodobé projekty reagují na aktuální dění ve společnosti, bývají spojeny také s různými svátky, či významnými dny v roce. Realizujeme rovněž 

různé aktivity a projekty zaměřené na prevenci rizikového chování. O aktivitách a projektech školy informujeme na webových stránkách školy, 

popř. v regionálním tisku. 

3.7 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Sebehodnocení zpracovávají žáci minimálně 1x za čtvrtletí, zapisují na určené listy do 

žákovské knížky. 

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Učitelé s chybou pracují, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý 

prostředek učení. 

 

Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří 

- co mu ještě nejde 

- jak bude pokračovat dál 

Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
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4  CHARAKTERISTIKA ŠVP ZŠ ZDOUNKY 

4.1 Zaměření školy 

 ŠVP ZŠ Zdounky vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která reaguje na možnosti školy,  

schopnosti pedagogického sboru, požadavky zákonných zástupců žáků a navazuje na tradice školy. Škola chápe své poslání jako službu žákům a 

jejich rodičům, resp. zákonným zástupcům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností a všemi našimi partnery je jednou z priorit. 

Neopomenutelná je také role prezentace školy na veřejnosti, kdy se snažíme občanům přiblížit činnost naší školy, neboť chceme rozvíjet školu 

otevřenou svému okolí. Chceme, aby pedagogové, žáci a jejich zákonní zástupci byli skutečnými partnery, kteří při nezdaru společně hledají 

efektivní cesty ke zlepšení, při úspěchu se dokáží vzájemně ocenit.  Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi pedagogy a žáky a zpestření 

výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, které jsou organizovány formou projektů či projektových dnů. 

 Škola průběžně realizuje vlastní hodnocení, na jehož základě analyzujeme průběh a podmínky vzdělávání a snažíme se o jejich další 

zlepšování, k čemuž neodmyslitelně patří rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a inovace vybavení školy výukovým zařízením a 

pomůckami. 

 Naše škola zajišťuje svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a další studium. Postupně nahrazujeme 

tradiční formy výuky (předávání hotových poznatků) metodami a formami výuky, které podporují samostatnost myšlení, tvořivost, schopnost 

vybírat a třídit informace a využívat získané poznatky k řešení problémů, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, vzájemné toleranci a 

úctě. Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí žáky zařazujeme výuku formou kurzu, nebo projektového vyučování s tematickým 

zaměřením, popřípadě exkurze s daným programem.  

 Specifickým cílem školy je ekologické zaměření, prolínající se všemi oblastmi vzdělávání, zejména vzdělávacími obory s přírodovědným 

zaměřením. Žáci jsou vedeni k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji a k poznávání významu odpovědnosti za jednání 
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společnosti i každého jedince. Kromě základních životních návyků v oblasti ekologie se učí i neméně důležité samostatnosti, odpovědnosti a zájmu 

o své okolí.  

 Dalším z cílů, na který se zaměřujeme, je osvojování praktických dovedností u žáků, proto realizujeme ve třech ročnících na 2.st. výuku 

předmětu dílny, ve dvou ročnících přípravu pokrmů a ve dvou ročnících pěstitelské práce. Tyto dovednosti si osvojují již i žáci 1.st., kteří rovněž 

mohou využívat učebny a prostory k tomu určené. Snažíme se, aby mohli zažít úspěch i ti žáci, kteří nejsou např. příliš „studijně nadaní“, ale dokáží 

se realizovat právě v rámci pracovních činností. 

 Nedílnou součástí našeho ŠVP je výuka cizích jazyků. Cizím jazykem je pro žáky naší školy od 2. ročníku anglický jazyk. Výuka anglického 

jazyka je posílena o 3 vyučovací hodiny v učebních plánech 1. a 2. stupně, od 7. ročníku je vyučován jako druhý cizí jazyk německý jazyk.  

 U žáků rozvíjíme také funkční gramotnosti. Důležitou oblastí je pro nás čtenářská gramotnost. Poskytujeme žákům možnost využití nabídky 

knih k souvislé četbě. Ve většině vzdělávacích oborů používáme metody a formy výuky zaměřené na porozumění textu a práci s ním. 

Nezapomínáme však ani na gramotnost matematickou, přírodovědnou, finanční, sociální, či digitální. Rozvoj digitálních kompetencí chápeme jako 

nedílnou součást vzdělávání, přizpůsobení se době, kde je rozvoj technologií a jejich využití jednou z priorit.  

 Příznivé sociální klima ve škole je důležitou podmínkou pro vzdělávání samotné. V naší škole klademe důraz na respektování jedinečnosti 

každého žáka, snažíme se žákům porozumět a posilujeme jejich osobnost. Umožňujeme optimální rozvoj žáka v souvislosti s jeho osobním 

maximem. Dbáme na to, aby se všichni žáci cítili ve škole bezpečně.  
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4.2  Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy 

 

Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie 

1.  
 

Kompetence k učení –  
umožnit žákům osvojit si strategii učení a 

motivovat je pro celoživotní učení 

− umožňujeme a vytváříme příležitosti k vyhledávání, třídění, propojování a zpracování 

informací 

− zadáváme motivační úkoly vyjadřující aplikaci probraného učiva 

− učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

− vyžadujeme od žáků užívání správné terminologie 

− poukazujeme na souvislosti s jinými vyučovací předměty a s reálným životem 

− zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment 

− rozvíjíme a usměrňujeme správné hodnocení sebe sama 
2.  
 

Kompetence k řešení problému – 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a k řešení problémů 

− zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, 

tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení dat 

− nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích 

vyučovací předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž 

i více přístupů k řešení 

− na modelových příkladech ve svých vyučovací předmětech učíme žáky algoritmu řešení 

problémů 

− rozvíjíme u žáků logické uvažování, vedeme je ke kritickému myšlení a srozumitelné a věcné 

argumentaci 

− umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, 

provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi  

− zařazujeme praktické problémové úkoly a situace, klademe vhodné otázky 

− podle potřeby žákům v činnosti pomáháme, pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak 

ukázat cestu ke správnému řešení; dodáváme žákům sebedůvěru 
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− nebráníme žákům při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů 

3.  
 

Kompetence komunikativní – 
vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

− vedeme žáky ke správnému způsobu komunikace s učiteli, spolužáky i s ostatními osobami 

− vyžadujeme od žáků výstižný, souvislý a kultivovaný projev 

− důraz klademe na prožitkové vyučování  

− zařazováním problémového vyučování vytváříme dostatečný prostor pro žáky k formulování 

jejich myšlenek v písemné i mluvené formě 

− podněcujeme žáky k argumentaci, k formování a vyjadřování vlastních myšlenek 

− klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování, učíme žáky naslouchat 

promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat 

− využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků 

4.  
 

Kompetence sociální a personální – 
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a 

respektovat práci vlastní i druhých 

− do výuky zařazujeme všechny sociální formy práce a efektivně je střídáme – frontální práce, 

práce ve dvojicích, trojicích, práce jednotlivce 

− rozvíjíme u žáků schopnost pracovat v kolektivu, respektovat výkony a dovednosti jiných 

− do výuky pravidelně zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní vyučování  

− výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života (simulace, hraní rolí) - 

využíváno je prožitkové vyučování  

− hodnotíme žáky způsobem, který umožňuje vnímat vlastní pokrok 

− umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré stránky, hodnoty, příležitosti 

− vedeme žáky k dodržování určených pravidel a k respektování individuality každého 

jednotlivce 

5.  
 

Kompetence občanské –  
připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti 

− probouzíme u žáků zájem o kulturní a historické památky 

− umožňujeme žákům prezentaci jejich názorů a myšlenek 

− ve výuce je používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich 

řešení, využíváme prožitkové vyučování 

− na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování 
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lidí 

− škola pořádá akce připomínající lidové tradice (vánoční týden, velikonoční týden) 

− zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života 

− vyžadujeme od žáků již od prvního ročníku spolupodílení se na vytváření pravidel „vlastní“ 

třídy 

6.  
 

Kompetence pracovní –  
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své 

schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat 

získané vědomosti a dovednosti při profesní 

orientaci 

− zadáváme úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami zorganizovat, navrhnout postup, 

časový rozvrh a stanovit kritéria hodnocení vlastní práce 

− zapojujeme žáky do přípravy školních projektů  

− předkládáme co nejvíce názorných vyučovacích pomůcek a učíme žáky s nimi pracovat 

− vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení 

− volíme různé formy práce 

− napomáháme ke správnému řešení úkolů  

− získané poznatky žáků využijeme při konkrétních činnostech propojených s praktickým 

životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání - hraní rolí, diskuse, skupinová práce, 

pokusy a experimenty  

7.  

 

Kompetence digitální – 
pomáhat žákům orientovat se v digitálním 

prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, 

kritickému a tvořivému využívání digitálních 

technologií 

− učíme žáky ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby 

− vedeme žáky k využívání digitálních zařízení při učení i při zapojení do života školy a 

společnosti 

− získané poznatky žáků využijeme při jejich samostatném rozhodování, které technologie pro 

jakou činnost či řešený problém použít 

− umožňujeme žákům získávat, vyhledávat, kriticky posuzovat, spravovat a sdílet data, 

informace a digitální obsah 

− umožňujeme žákům využívat digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali 

rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své 

práce 

− učíme žáky chápat význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamujeme je 
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s novými technologiemi 

− předcházíme situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem 

na tělesné i duševní zdraví; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním 

prostředí jednáme eticky 
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4.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka  

se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). 

 

PLPP zpracovává škola pro žáka od prvního stupně podpůrných opatření na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. 

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího vyučovací předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. 

S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování 

naplňování plánu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky se zákonnými 

zástupci, pedagogy, třídním učitelem, vedením školy i žákem samotným, při nichž dochází také k hodnocení PLPP. Termín hodnocení PLPP 

stanovuje výchovný poradce spolu s třídním učitelem a vyučujícími. 

Nejpozději po třech měsících od počátku realizace PLPP škola vyhodnotí naplňování cílů. Když nedojde ke zlepšení situace, je žák odeslán 

k vyšetření do školského poradenského zařízení, které doporučí další postup. 

IVP zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření. Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje 

výchovná poradkyně ve spolupráci s pedagogy, schvaluje a kontroluje ředitelka školy, popř. zástupkyně ředitelky. Práce na sestavení IVP jsou 

zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP musí být sestaven písemně nejpozději do jednoho měsíce po 

obdržení tohoto doporučení. Na tvorbě IVP se za školu podílí třídní učitel, vyučující daných vyučovací předmětů a výchovný poradce, ze strany 

rodiny poté zákonní zástupci žáka, v neposlední řadě školské poradenské zařízení. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školského 

poradenského pracoviště a metodická podpora na metodickém portále Rvp.cz. Dle potřeby mohou být do péče zapojeny i další subjekty či 

zodpovědné osoby. 

Před prováděním IVP zajistí výchovný poradce spolu s ředitelkou školy písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez něhož 

nemůže být IVP prováděn. Tento souhlas je nově součástí doporučení poradenského pracoviště. Po podpisu IVP zákonným zástupcem předá 

informace o zahájení poskytování podpůrných opatření zástupkyni ředitelky, která je zaznamená do školní matriky.  

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu 

IVP na základě doporučení školského poradenského zařízení využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Součástí IVP je i stanovení termínu vyhodnocení jeho naplňování. 
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 Při nastavování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme především ze závěrů z doporučení z 

poradenského zařízení a dle přiznaného stupně podpory poskytujeme podporu zejména v oblasti metod a organizace výuky.  

 Předměty speciálně pedagogické péče (PSPP) - jako podpůrné opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 

zařazeny na základě doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory vyučovací předměty speciálně pedagogické péče. 

Zajištění PSPP u konkrétních žáků je podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení obsahuje údaje o zařazení PSPP, 

počet hodin výuky PSPP a kód NFN (normované finanční náročnosti), který zástupkyně ředitelky uvede do školní matriky v rámci předávání 

individuálních dat ze školních matrik, aby mu mohly být přiznány finanční prostředky na realizaci výuky tohoto předmětu. PSPP jsou realizovány 

nad rámec celkové povinné časové dotace pro jednotlivé ročníky. V případě doporučení z poradenského zařízení, které by vyžadovalo zařazení 

PSPP v rámci úpravy obsahu vzdělávání, bude možné využít disponibilní časové dotace v učebním plánu jednotlivých ročníků. 

 Výuku zajišťuje pedagog se vzděláním v oboru speciální pedagogika. Výuka předmětu PSPP je realizována pro žáky ve druhém stupni 

podpory a probíhá ve formě skupinové s maximálním počtem žáků 4. Rozdělení žáků do skupin je zpravidla podle ročníků, popř. skupinu tvoří žáci 

jen 1.st.,  nebo jen 2.st.. Vzdělávací obsah těchto vyučovacích předmětů je zaměřen především na nápravy v oblasti specifických poruch učení a 

přizpůsobuje se dle individuálních vzdělávacích potřeb žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními. V rámci výuky PSPP využíváme digitálních 

technologií, především interaktivní tabule. 

 

 Mimo doporučení z poradenského zařízení sama škola v případě potřeby a uvážení nabízí i jiné formy podpory, jako jsou pedagogická 

intervence, či doučování – individuální/skupinové. 
 

4.4 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných - popis pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP 

nadaného a mimořádně nadaného žáka. 

 

Pro podporu nadání a mimořádného nadání škola využívá podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu 

prvního až čtvrtého stupně podpory stanoveného vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění. 

PLPP zpracovává škola na základě potřeb úprav ve vzdělávání. PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího vyučovací 

předmětu, v němž žák projevuje své nadání, za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. S PLPP je seznámen žák, zákonný 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

18 

 

zástupce žáka a všichni vyučující. Nejpozději po třech měsících od počátku realizace PLPP škola vyhodnotí naplňování cílů. Poté je odeslán 

k vyšetření do školského poradenského zařízení, které doporučí další postup, popř. sestavení IVP. 

Individuální vzdělávací plán nadaného a mimořádně nadaného žáka sestavuje výchovná poradkyně a třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má 

písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel také se zákonnými zástupci nadaného a mimořádně nadaného žáka. Při 

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

Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a po podepsání informovaného souhlasu 

zákonným zástupcem (souhlas je součástí doporučení poradenského pracoviště). IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení jeho naplňování. IVP může být doplňován a upravován v 

průběhu školního roku. Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje výchovná poradkyně ve spolupráci s pedagogy, 

schvaluje a kontroluje ředitelka školy, popř. zástupkyně ředitelky. 

Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupkyni 

ředitelky školy, který je zaznamená do školní matriky. 

IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. Součástí IVP je i stanovení termínu vyhodnocení jeho naplňování. 

 

Při provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků se může využít: 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce, 

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech, 

- specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků, 

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích vyučovací předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole, 

- občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané vyučovací předměty s otevřenou možností volby na straně žáka, 

- obohacování vzdělávacího obsahu, 

- zadávání specifických úkolů, náročnějších úkolů, projektů, 

- individuální práce s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, záhady, problémové úlohy), 

- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol, 

- nabídka volitelných vyučovacích vyučovací předmětů, nepovinných vyučovací předmětů a zájmových aktivit. 
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4.5  Začlenění průřezových témat 

 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název tematického 

okruhu 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Rozvoj schopností 

poznávání 
INT / Čj     

INT / Aj, F, 

Fcv, Hv, M, 

Mcv, Tv, Vko, 

Vv, Z 

INT / Aj, Čj, 

Hv, M, Mcv, 

Tv, Vv 

INT / Hv, M, 

Mcv, Tv, Vko, 

Vv, Z, Zp 

INT / Hv, M, 

Mcv, Tv, Vp, 

Z 

Sebepoznání a sebepojetí    INT / Čj INT / Pří 
INT / Tv, 

Vko, Vkz 
INT / Tv, Vv 

INT / Tv, 

Vko, Vv 

INT / Tv, 

Vko, Vp, Vv 

Seberegulace a 

sebeorganizace 
INT / Tv INT / Tv INT / Tv   

INT / Pěp, 

Vko, Vkz 
 INT / Pěp  

Psychohygiena   INT / Prv   
INT / Vko, 

Vkz 
INT / Vkz INT / Vko  

Kreativita INT / Vv INT / Vv INT / Vv  INT / Inf 

INT / D, Inf, 

Pěp, Pp, Vko, 

Vv 

INT / Čj, Inf, 

Pp, Vv 

INT / Inf, Pěp, 

Zp 

INT / Čj, Inf, 

Vv 

Poznávání lidí INT / Prv INT / Aj  INT / Aj  INT / Vko 
INT / Nj, Vko, 

Vkz 
INT / Vv, Z INT / Nj, Z 

Mezilidské vztahy INT / Prv     
INT / Aj, Tv, 

Vko, Vkz 

INT / Aj, Nj, 

Tv, Vko, Z 

INT / D, Nj, 

Tv, Zp 

INT / Čj, D, 

Tv, Vko 

Komunikace  INT / Aj  INT / Čj, Aj  

INT / Aj, D, 

Hv, Vko, Vkz, 

Vv 

INT / Aj, Čj, 

Hv, Nj, Vko, 

Vkz, Z 

INT / Aj, F, 

Hv, Nj, Vv 

INT / Aj, Hv, 

Nj , Vko, Vp 

Kooperace a kompetice    INT / Tv INT / Tv 

INT / Aj, D, 

F, Fcv, M, 

Mcv, Pěp, 

Vko, Z 

INT / Aj, M, 

Mcv, Vko, 

Vkz 

INT / F, M, 

Mcv, Pěp, Vv, 

Zp 

INT / M, Mcv 

Řešení problémů a    INT / Vl, Tv  INT / Vkz, INT / F, Vkz INT / Ch, Vv, INT / F, Ch, Z 
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rozhodovací dovednosti Vv, Z Zp 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 
 INT / Prv    INT / Aj, Vkz INT / Aj, Vkz INT / Z INT / Vv, Z 

Výchova demokratického občana (VDO) 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název tematického 

okruhu 

1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Občanská společnost a 

škola 
   INT / Vl  INT / Vkz  

INT / Čj, Z, 

Zp 
INT / Čj, Nj 

Občan, občanská 

společnost a stát 
    INT / Pří INT / Vko INT / Vko 

INT / Čj, D, 

Př, Vko 
INT / Vko, Z 

Formy participace 

občanů v politickém 

životě 
    INT / Tv  INT / Vko  INT / Vko, Z 

Principy demokracie 

jako formy vlády a 

způsobu rozhodování 
    INT / Tv INT / D, Vv INT / Vko INT / D 

INT / D, Vko, 

Z 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název tematického 

okruhu 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Evropa a svět nás zajímá  INT / Čj INT / Aj INT / Aj  
INT / Aj, Čj, 

Hv, Vko, Z 

INT / Aj, Čj, 

Hv, Nj, Vv 

INT / Aj, Hv, 

M, Mcv, Nj, 

Př, Vv, Z, Zp 

INT / Aj, Hv 

Objevujeme Evropu a 

svět 
 INT / Aj INT / Aj   INT / Z INT / Vko INT / Z, Zp INT / Nj, Vko 
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Jsme Evropané     INT / Vl INT / D, Vko INT / D, Vko 
INT / D, Vko, 

Vv, Z, Zp 

INT / D, Přp, 

Vko, Vv 

Multikulturní výchova (MKV) 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název tematického 

okruhu 

1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Kulturní diference  
INT / Prv, 

Aj 
INT / Aj INT / Aj  INT / Čj, Vko 

INT / D, Vko, 

Vkz 

INT / Vko, Z, 

Zp 

INT / Nj, Vko, 

Z 

Lidské vztahy  
INT / Prv, 

Aj 

INT / Prv, 

Aj 
  

INT / D, Vko, 

Vkz 

INT / Nj, Vko, 

Z 
INT / Nj, Vko INT / Vko 

Etnický původ     INT / Vl  
INT / D, Vko, 

Vkz, Z 

INT / Nj, Př, 

Zp 
INT / D, Z 

Multikulturalita  INT / Aj INT / Aj   INT / Aj, Vkz 
INT / Aj, Vko, 

Z 

INT / Aj, Nj, 

Vko, Zp 

INT / Aj, D, 

Nj, Vko, Z 

Princip sociálního smíru 

a solidarity 
    INT / Pří INT / Vkz INT / Z  INT / D 

Environmentální výchova (EV) 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název tematického 

okruhu 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Ekosystémy   INT / Prv INT / Pří  INT / Př, Z INT / Př, Z INT / Zp INT / Z 

Základní podmínky 

života 
  INT / Prv INT / Pří  INT / Př, Z INT / Z 

INT / Ch, Př, 

Zp 

INT / F, Ch, 

Př, Přp, Z 
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Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

  INT / Prv   INT / Př, Z 

INT / Čj, D, 

Dl, F, M, 

Mcv, Př, Vv 

INT / Čj, D, 

Dl, Ch, Nj, Př, 

Z, Zp 

INT / D, Dl, 

F, Ch, Nj, Přp, 

Vko, Vv, Z 

Vztah člověka k 

prostředí 
 INT / Prv INT / Prv   

INT / D, Pěp, 

Př, Tv, Z 

INT / Dl, Př, 

Tv, Vko, Z 

INT / Dl, F, 

Ch, Pěp, Tv, 

Z, Zp 

INT / Dl, F, 

Ch, Přp, Vko, 

Vv, Z 

Mediální výchova (MV) 

 1. stupeň 2. stupeň 

Název tematického 

okruhu 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
    INT / Čj, Inf 

INT / Aj, Čj, 

D, F, Fcv, Inf, 

Pěp, Př, Tv, 

Vkz, Z 

INT / Aj, D, 

Dl, F, M, 

Mcv, Př, Vko, 

Z 

INT / Aj, D, 

Dl, M, Mcv, 

Pěp, Př, Vko, 

Z 

INT / Aj, D, 

Dl, M, Mcv, 

Př, Přp, Vp, Z 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality 

   INT / Čj  INT / Aj, Čj INT / Aj, Z INT / Aj, Ch INT / Aj, Ch 

Stavba mediálního 

sdělení 
    INT / Čj     

Vnímání autora 

mediálních sdělení 
 INT / Hv    INT / Hv INT / Hv INT / Hv INT / Čj, Hv 

Fungování a vliv médií 

ve společnosti 
    INT / Čj INT / Hv 

INT / Hv, Pp, 

Vko, Vkz 
INT / Hv, Vv 

INT / D, Hv, 

Př, Vko, Vp, 

Vv 

Tvorba mediálního 

sdělení 
  INT / Aj INT / Aj INT / Čj INT / Vv INT / Inf, Vv 

INT / Inf, Nj, 

Vv 

INT / Inf, Nj, 

Z 

Práce v realizačním 

týmu 
INT / Čj    INT / Čj INT / Hv, Vko INT / Hv INT / Hv INT / Hv, Z 
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5  UČEBNÍ PLÁN 

Učební plán pro 1. stupeň od 1.9.2022 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník Celkem 

vyučovací 

předměty 

Z toho 

DČD* 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura (33) Český jazyk 7 +2 7 + 1 7 +2 6 + 1 6 + 1 40 7 

Cizí jazyk (9) Anglický jazyk - 0 + 2 3 3 3 + 1 12 3 

Matematika a její aplikace 

(20) 
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 23 3 

Informatika (2) Informatika  Informatika - - - 1 1 2 - 

Člověk a jeho svět (11) Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2  2 - - 6 - 

Vlastivěda - - - 1 +1 2  4 1 

Přírodověda - - - 1 + 1 1 + 1 4 2 

Umění a kultura (12) 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 - 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 - 

Člověk a zdraví (10) Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 - 

Člověk a svět práce (5) Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 - 

Celková povinná časová dotace 20 22 24 26 26 118 - 

Z toho disponibilní časová dotace 2 4 3 4 3 - 16 
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Učební plán pro 2. stupeň od 1.9.2021 (došlo ke změně počtu hodin v některých předmětech, ale ne v obsahu učiva) 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor VYUČOVACÍ 

PŘEDMĚT 

Ročník Celkem 

vyučovací 

předměty 

Z toho 

DČD* 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková komunikace (33) 

Český jazyk a literatura (15) 

Cizí jazyk (12) 

Další cizí jazyk (6) 

Český jazyk 4 4 4 + 1 3 + 1 17 2 

Anglický jazyk 3 + 1 3 3 3 + 1 14 2 

Německý jazyk - 2 2 2 6 - 

Matematika a její aplikace (15) Matematika a její aplikace Matematika 3 + 1 4 4 4 + 1 17 2 

Informatika (4) Informatika Informatika 1 1 1 1 4 - 

Člověk a společnost (10) 

Dějepis Dějepis 2 2 1 1 + 1 7 1 

Výchova k občanství 
Výchova  

k občanství 
1 1 1 1 4 - 

Člověk a příroda (20) 

Fyzika Fyzika 1 2 1 + 1 1 6 1 

Chemie Chemie - - 2 1 3 - 

Přírodopis Přírodopis 1 + 1 2 2 + 1  1 8 2 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1 1 + 1 7 1 

Umění a kultura (9) 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4 - 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 1 1 5 - 

Člověk a zdraví (10) 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 - 

Výchova ke zdraví 

 

 

 

Výchova ke zdraví 

 
1 1 - - 2 - 
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Člověk a svět práce (3) Člověk a svět práce 

Pěstitelské práce 1 - 0 + 1 - 2 1 

Příprava pokrmů 0 + 1 1 - - 2 1 

Volba povolání - - - 1 1 - 

Dílny - 0 + 1 0 + 1 0 + 1 3 3 

Doplňující vzdělávací obory 
Povinné vzdělávací obory 

dotvářející zaměření školy 

Přírodovědné 

praktikum 
- - - 0 + 1 1 1 

Zeměpisné praktikum - - 0 + 1 - 1 1 

Celková povinná časová dotace 29 30 32 31 122 - 

Z toho disponibilní časová dotace 4 1 6 7 - 18 

*  DČD - disponibilní časová dotace 

 

Disponibilní časovou dotaci je možné v případě potřeby využít pro vyučovací předměty speciálně pedagogické péče.  

 

Časová dotace pro německý jazyk může být upravena, popř. může být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru německý jazyk nahrazen jiným 

v souvislosti s podpůrným opatřením dle § 16 odst. 2 písm. b) školského zákona. 
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Nepovinné vzdělávací obory 

Vyučovací předmět 
Ročník 

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

Cvičení z fyziky - - - - - 1 - - - 

Cvičení z matematiky - - - - - 1 1 1 1 

Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Poznámky k učebnímu plánu  

 

Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány do třídní knihy. Délka vyučovací hodiny je 45 minut, během školního roku 

jsou realizovány krátkodobé projekty. 

 

Nepovinné vzdělávací obory budou vyučovány jen v případě, že se přihlásí dostatečný počet žáků. 
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6 UČEBNÍ OSNOVY 

6.1 Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vzdělávacích oborech – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí 

jazyk. Všechny tyto vzdělávací obory mají společné hlavní cíle – vybavit žáky dovednostmi, vytvořit jim nástroje vzdělávání pro všechny oblasti 

vzdělávání. 

Jazyk chápeme především jako prostředek pro sdělování myšlenek a pocitů. Je bezprostředně spojen s myšlením, je jedním z prostředků myšlení. 

Z tohoto pohledu k jazyku přistupujeme během vyučování. Chápeme jej v rovině kulturní, sociální a psychické. 

 

Oblast zahrnuje vyučovací vzdělávací obory, které jsou naplňovány v těchto vyučovací předmětech: 

Český jazyk  

Anglický jazyk 

Německý jazyk 

 

6.1.1 Český jazyk 

 

Charakteristika vyučovací předmětu – 1. stupeň 
Vyučovací předmět Český jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Je rozdělen do tří oblastí – Komunikační a slohová 

výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Vyučován je ve všech ročnících prvního stupně. 

Všechny hodiny českého jazyka jsou na 1. stupni posíleny disponibilními hodinami. V rámci těchto hodin budou probíhat dle potřeby, min. 1x 

týdně, třídnické hodiny. Po domluvě s vyučujícím bude třídu v těchto hodinách navštěvovat školní psycholog, metodik prevence nebo výchovný 

poradce. V rámci těchto hodin budou moci ve třídě realizovat programy, či šetření i externí pracovníci. 
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Časová dotace: 

1. ročník     9 vyučovacích hodin (z toho 2 disponibilní) 

2. ročník    8 vyučovacích hodin (z toho 1 disponibilní) 

3. ročník    9 vyučovacích hodin (z toho 2 disponibilní) 

4. ročník    6 vyučovacích hodin (z toho 1 disponibilní) 

5. ročník    6 vyučovacích hodin (z toho 1 disponibilní) 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Důraz je kladen na: 

- získávání pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a své vlasti 

- rozvíjení slovní zásoby, spisovného vyjadřování 

- vnímání a chápání různých jazykových sdělení 

- čtení s porozuměním 

- získávání vědomostí a dovedností potřebných k získávání spisovného jazyka 

- vedení k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem k jasnému a srozumitelnému vyjadřování 

- poznávání základních literárních druhů, formování vlastních názorů a rozlišování fantazie od skutečnosti 

- získávání poznatků a prožitků, které mohou pozitivně ovlivnit postoje a životní hodnoty 

Místo realizace 

Ve výuce českého jazyka převládá výuka v učebně. Může probíhat i v knihovně. 

Organizace výuky 

Do výuky mohou být zařazovány různé formy práce např. skupinová, ve dvojicích, individuální. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

Kompetence k učení 

Žák: 

- má dostatek učebních textů a pomůcek 

- učí se sebehodnocení a sebekontrole 

- žáci realizují  vlastní nápady a náměty 
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Učitel: 

- zařazuje do výuky problémové vyučování 

- zařazuje do výuky sebekontrolu a sebehodnocení  

- umožňuje žákům realizovat vlastní nápady a náměty 

Kompetence k řešení problému 

Žák: 

- pracuje s praktickými a problémovými situacemi 

- využívá literaturu 

Učitel: 

- zařazuje praktické problémové úlohy a situace 

- vede žáky k využívání literatury, vyhledávání informací z textu 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- prezentuje vlastní názory při ranním kruhu 

- podílí se na přípravě rozhlasových relací 

- učí se kultivovaně vyjadřovat Učitel: 

- umožňuje žákům prezentovat vlastní názory při ranním kruhu 

- umožňuje žákům podílet se na přípravě rozhlasových relací 

- vede žáky ke kultivovanému  vyjadřování v běžném mluveném projevu 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- učí se pracovat v týmu, spolupracuje s ostatními 

- projevuje své pocity a názory 

- ve výuce využívá hry 

Učitel: 

- od prvního ročníku zařazuje do výuky práci v týmu, zdůrazňuje pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci 

- žákům je poskytována možnost projevit své pocity a názory 

- ve výuce jsou využívány hry 
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- v rámci spolupráce organizuje akce pro rodiče a veřejnost 

Kompetence občanské 

Žák: 

- žák má možnost prožít vlastní úspěch 

- podílí se na realizaci projektů 

Učitel: 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- organizuje celoškolské projektové dny 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- vyrábí si pomůcky do výuky 

- využívá získané poznatky v praktickém životě 

Učitel: 

- umožňuje žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky 

- snaží se získané poznatky žáků využívat při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při učení 

- získává, vyhledává a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu 

- vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků, využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci 

- chápe význam digitálních technologií pro lidskou činnost, seznamuje se s novými technologiemi 

- předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních 

- při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky 

Učitel: 

- vede žáky k dodržování základních hygienických návyků při práci s digitálními technologiemi 

- dává žákům prostor ke čtení elektronických textů s hlubším porozuměním, včetně porozumění významů piktogramů 

- vede žáky ke třídění a uspořádání si informací a k ověřování si digitálních informací z více zdrojů 
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- podporuje žáky v získávání dovedností a návyků spojených se psaním na klávesnici 

- umožňuje žákům využívaní online slovníků 

- vede žáky k odlišení vlastního a cizího obsahu, k vnímání problematiky autorství 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

32 

 

Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 1. Český jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Komunikační a slohová výchova  

- osvojuje si správnou techniku čtení, čte pozorně 

- skládá slabiky, slova 

- čte slabiky, slova, věty 

- tvoří jednoduché věty 

- hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací 

- rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat 

- dokáže naslouchat v dialogu s partnerem 

- naslouchá pozorně, soustředěně , aktivně  

- učí se zvládat správnou techniku mluveného projevu 

- používá komunikační žánry – pozdrav, oslovení, omluva, prosba 

- má osvojené základní hygienické návyky při psaní 

- píše úhledně, čitelně a přehledně 

- rozlišuje psací a tiskací písmena 

- napíše slabiky, jednoduchá slova a věty 

- napíše psací písmena velké a malé abecedy 

- přepíše tiskací písmo do psané podoby 

- dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět 

Písmena a hlásky 

Praktické čtení 

Naslouchání 

Mluvený projev 

Písemný projev 

 

 

Jazyková výchova  

- sluchově rozlišuje hlásky; správně vyslovuje samohlásky, 

souhlásky a souhláskové skupiny; učí se používat správnou 

modulaci řeči (tempo, intonace, přízvuk) 

- vysvětlí význam slov přiměřené náročnosti  

Zvuková stránka jazyka 

Slovní zásoba 
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Literární výchova  

- dokáže dramatizovat jednoduchý text 

- učí se vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy 

- naučí se zpaměti báseň (min. 4 verše) 

- dokáže recitovat báseň  

Pohádka 

Báseň 
OSV (1) Rozvoj schopností 

poznávání  

MV (7) Práce v realizačním 

týmu 

- před zahájením práce s digitálními technologiemi si připraví své 

pracovní místo s pomocí učitele 

- správně drží tělo při práci s digitálními technologiemi 

- po dokončení práce s digitálními technologiemi provede 

relaxační protahovací cviky pod vedením učitele 

- učí se pracovat na interaktivní tabuli 

- seznamuje se s klávesnicí 

 

Digitální technologie 

 

Písemný projev – základní hygienické návyky při práci 

s digitálními technologiemi 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 2. Český jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Komunikační a slohová výchova  

- čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu 

- porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 

složitosti 

- naslouchá druhému, dokáže reagovat otázkami 

- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

- pečlivě vyslovuje, správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

- spisovně se vyjadřuje ve větách 

- je schopen vyjádřit svůj názor a pocity 

- vystupuje zdvořile a používá „kouzelná slova“ – pozdrav, 

oslovení, omluva, prosba 

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti, vypráví podle nich 

jednoduchý příběh 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i 

slabiky 

- zvládá opis i přepis jednoduchých textů  

- kontroluje vlastní písemný projev 

 

 

 

 

 

Čtení 

- praktické čtení (technika čtení, čtení plynulé a 

pozorné) 

- věcné čtení (vyhledávání, klíčová slova) 

Naslouchání 

Mluvený projev 

- správné dýchání, výslovnost 

Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, oznámení, 

vypravování podle obrázkové osnovy 

Písemný projev 

- správné sezení, držení psacího náčiní 

Adresa, blahopřání, krátký dopis 

EGS (1) Evropa a svět nás 

zajímá 
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Jazyková výchova 
 

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na 

hlásky 

- odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

- vyjmenuje souhlásky tvrdé, měkké a obojetné 

- rozděluje slova na slabiky, pozná slova jednoslabičná a 

víceslabičná 

- porovnává významy slov – slova opačného významu, slova 

souřadná, nadřazená a podřazená; rozděluje slova na konci řádku 

pomlčkou, vyhledává v textu slova příbuzná 

- vyjmenuje slovní druhy 

- užívá v mluveném projevu správné tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

- pozná konec věty a začátek věty následující; větu začíná psát 

velkým písmenem 

- zná pojem věta jednoduchá a souvětí; spojuje věty do 

jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy 

- rozlišuje druhy vět – volí vhodné jazykové a zvukové prostředky 

- seřadí slova ve větě a věty v textu 

- odůvodňuje a píše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

- rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik - dě, tě, ně, bě, pě, vě, 

mě 

- správně odůvodňuje psaní ú/ů 

- rozlišuje vlastní jména osob a zvířat – píše velká písmena 

 

 

 

 

 

Zvuková stránka jazyka 

Hláskování 

Dlouhé a krátké samohlásky 

Slovní zásoba a tvoření slov 

Slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná 

Tvarosloví 

Rozdělení slovních druhů 

Skladba 

Věta jednoduchá, souvětí 

Druhy vět 

Pravopis 

Tvrdé a měkké souhlásky 

Psaní ú/ů 
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Literární výchova  

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární 

texty přiměřené věku 

- dokáže přečtený text vyprávět vlastními slovy, vyjadřuje své 

pocity z přečteného textu; dokáže reagovat na otázky k danému 

textu 

- rozlišuje poezii a prózu, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

- naslouchá přednesu 

- pracuje s literárním textem podle pokynu učitele 

- seznámí se s literárními pojmy: rozpočitadlo, říkanka, hádanka, 

báseň, pohádka; spisovatel, básník 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

Přednes 

Vlastní reprodukce 

Dramatizace 

Báseň, pohádka, povídka 

Poslech literárních textů 

Základní literární pojmy 

 

- před zahájením práce s digitálními technologiemi si připraví své 

pracovní místo podle nastavených pravidel 

- digitální technologie využívá při opakování a procvičování učiva 

- čte texty v elektronické podobě 

- začíná se učit základy pro psaní v textovém editoru 

- po dokončení práce s digitálními technologiemi provede relaxační 

protahovací cviky 

 

Digitální technologie 

Čtení – čtení textů v elektronické podobě 

Psaní – psaní jednoduchých slov v textovém editoru 

Hygienické návyky při práci s digitálními 

technologiemi 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 3. Český jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Komunikační a slohová výchova  

- zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení 

- čte s porozuměním 

- snaží se naslouchat a reagovat na kladené otázky 

- volí vhodné tempo řeči, tvoří krátký mluvený projev 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním, kontroluje 

si vlastní písemný projev 

- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

- volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných 

školních i mimoškolních situacích 

Čtení 

Naslouchání 

Mluvený projev - omluva, prosba, vzkaz, zpráva, 

vypravování 

 

Jazyková výchova  

- odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 

- rozlišuje slova opačných významů, slova významem souřadná, 

nadřazená a podřazená slova 

- napomáhá rozvíjet určování slovních druhů 

- přiřadí rod, číslo, pád 

- přiřadí osobu, číslo, čas 

- spojuje věty jednoduché spojkami v souvětí a jinými spojovacími 

výrazy 

- odůvodňuje i/y po tvrdých a měkkých souhláskách a po 

obojetných souhláskách 

 

 

 

Slovní zásoba, tvoření slov 

Slova protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná 

Tvarosloví – rozdělení slovních druhů 

Podstatná jména 

Slovesa 

Skladba 

Věta jednoduchá 

Souvětí – vhodné spojky 

Pravopis 

Vyjmenovaná slova 
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Literární výchova  

- čte a přednáší zpaměti 

- pracuje tvořivě s literárním textem podle svých schopností 

- rozlišuje hádanku, báseň, pohádku 

- popíše, kdo je spisovatel, básník, ilustrátor 

- zkouší rým a přirovnání 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

Dramatizace – volná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu 

Pohádka, hádanka, báseň 

Základní literární pojmy – spisovatel, básník, ilustrátor 

 

- před zahájením práce s digitálními technologiemi si samostatně 

připraví své pracovní místo 

- dodrží vymezený čas určený pro práci s digitálními 

technologiemi 

- po dokončení práce s digitálními technologiemi samostatně 

provede relaxační protahovací cviky 

- uplatňuje návyky při psaní na školních digitálních zařízeních 

- pracuje s textem v textovém editoru 

- čte texty v elektronické podobě 

- využije digitální technologie při tvorbě vlastního sdělení 

- využívá digitální technologie pro procvičení a hlubší porozumění 

učivu 

- ovládá a využívá určené výukové aplikace při svém učení 

 

Digitální technologie 

 

Písemný projev – základní hygienické návyky při práci 

s digitálními technologiemi 

Písemný projev – technika psaní na klávesnici a na 

dotykovém zařízení, úprava textu v textovém editoru 

(mazání znaků, označování znaků, slov části textu atd.) 

 

Čtení – čtení textů v elektronické podobě 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Jazyk a jazyková komunikace 4. Český jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Komunikační a slohová výchova  

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

- rozliší podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný 

věk, podstatné informace zaznamená 

- posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

- zaznamená slyšené 

- reaguje otázkami 

- reprodukuje obsah přiměřeně složitému sdělení a zapamatuje si 

z něj podstatná fakta 

- zvolí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru 

- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji využívá 

podle komunikační situace 

- píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry 

- sestaví osnovy vyprávění a na jejich základě vytvoří písemný 

projev s dodržením časové posloupnosti 

Čtení 

- praktické čtení; věcné čtení 

 

Naslouchání 

- praktické (zdvořilé vyjádření kontaktu s partnerem) 

- věcné (pozorné soustředění, aktivně zaznamenat 

slyšené, reagovat otázkami) 

 

Mluvený projev 

- základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost); vyjadřování závislé na 

komunikační situaci, komunikační žánry(pozdrav, 

oslovení, omluva, prosba, vzkaz, oznámení, zpráva, 

dialog na základě obrazového materiálu); základní 

komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání role mluvčího a posluchače, 

zdvořilé vystupování); nonverbální prostředky řeči 

(mimika, gesta) 

 

Písemný projev 

- základní hygienické návyky (správné sezení, držení 

psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení 

s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, 

čitelný, přehledný písemný projev, formální úprava 

OSV (2) Sebepoznání a 

sebepojetí; (8) Komunikace 

MV (2) Interpretace vztahu 

mediálního sdělení a reality 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

40 

 

textu); žánry písemného projevu (adresa, 

blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis, 

postup činností, jednoduché tiskopisy) 

Jazyková výchova  

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 

- rozlišuje základní části slova – předpona, kořen, přípona, 

koncovka, slovo základové a odvozené 

- užívá slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená 

- rozlišuje předpony a předložky, správně zapisuje 

- vyhledává slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, 

antonyma 

- správně vyslovuje a píše bě – bje, vě – vje, pě  

- určuje slovní druhy plnovýznamových slov 

- používá vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, 

středního ke správným tvarům v ústním i psaném projevu 

- určí pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen 

- určí osobu, číslo, čas u sloves 

- rozezná jednoduché a složené tvary sloves, tvary sloves určitý a 

neurčitý 

- vyčasuje slovesa v přítomném, minulém i budoucím čase 

- vyhledává věty jednoduché a souvětí 

- určí základní skladební dvojici 

- z vět jednoduchých vytvoří souvětí 

- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje 

- rozpozná přímou řeč a větu uvozovací 

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

koncovkách podstatných jmen 

- řídí se rodem podmětu při psaní koncovek v přísudku 

 

 

Zvuková stránka jazyka 

- sluchové rozlišení hlásek 

- výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových 

skupin 

- modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) 

Slovní zásoba a tvoření slov 

- slova a pojmy 

- význam slova 

- slova jednoznačná a slova mnohoznačná, 

antonyma, synonyma, homonyma 

- stavba slova 

Tvarosloví 

- slovní druhy 

- tvary slov 

Skladba 

- věta jednoduchá a souvětí 

- základní skladební dvojice 

Pravopis 

- shoda přísudku s holým podmětem 
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Literární výchova  

- vyjádří své dojmy z četby a zaznamená je 

- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 

literární text na dané téma 

- dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat referát 

- rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

- při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární 

literární pojmy 

 

Poslech literárních textů 

Zážitkové čtení 

Tvořivé činnosti s literárním textem 

- přednes vhodných literárních textů 

- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu 

- dramatizace 

- vlastní výtvarný doprovod 

Základy literární teorie a historie 

- základní literárněvědné pojmy, literární druhy a 

žánry: pohádka, hádanka, říkanka, báseň, 

spisovatel, kniha, čtenář, básník, divadlo, herec, 

režisér; lyrika, epika, verš, rým, přirovnání, 

básnický přívlastek, bajka, povídka, čas a prostředí 

děje, řeč autora a postav 

 

- před zahájením práce s digitálními technologiemi si sám připraví 

své pracovní místo 

- využívá digitální technologie k opakování a upevňování učiva 

- přečte s porozuměním elektronický text přiměřeného rozsahu 

- porozumí významu piktogramu 

- pomocí digitálních zařízení vytváří příběhy, pohádky a pozvánky 

- zaznamenává své zážitky psanou i kreslenou formou 

- na internetu vyhledává informace o spisovatelích, ilustrátorech 

- vyhledává, třídí informace, které používá při učení i v běžném 

životě 

- pracuje v textovém editoru, své práce prokládá obrázky, které 

umí zkopírovat a vložit do textu 

- doplňuje již vytvořené materiály 

- učí se používat online slovníky 

- učí se rozlišovat podstatné a okrajové informace v textu vhodném 

pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 

- komunikuje přes digitální zařízení se svými spolužáky a učiteli, 

Digitální technologie 

Mluvený projev – pravidla bezpečné komunikace 

Čtení – čtení elektronických textů, klíčová slova, 

piktogramy 

Psaní – písemný projev v textovém editoru 
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ke komunikaci používá předem domluvené aplikace (např. Skype, 

Messenger) 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při elektronické komunikaci 

- jedná eticky a vždy s ohledem na autorství 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

43 

 

Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 5. Český jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Komunikační a slohová výchova  

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

- rozlišuje podstatné a okrajové informace u textu vhodné pro daný 

věk, podstatné informace zaznamenává 

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si 

z něj podstatná fakta 

- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

- rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě 

- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 

komunikativního záměru 

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, vhodně ji užívá 

podle komunikační situace 

- píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry 

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký 

mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

Uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů 

Klíčová slova 

Orientace v textu 

Vystižení jádra sdělení 

Orientace v naučných textech přiměřených věku 

Pravidla dialogu 

Referát 

Rozhovor v různých situacích, dramatizace 

Adresa, blahopřání, dopis, popis, jednoduché tiskopisy, 

omluvenka 

Vytváření osnovy vypravování 

MV(1) Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

MV (3) Stavba mediálních 

sdělení 

MV (5) Fungování a vliv 

médií ve společnosti     

MV(6)  Tvorba mediálního 

sdělení 

Jazyková výchova  

- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová  

- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 

koncovku 

- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je 

Slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, 

synonyma, homonyma 

Slova a pojmy, význam slov 

Stavba slova – kořen, část předponová a příponová, 

koncovka 
Odvozování slov příponami a předponami 
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v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní 

skladební dvojici označuje základ věty 

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

- užívá vhodné spojovací výrazy, podle potřeby projevu je 

obměňuje 

- píše správně i/y po obojetných souhláskách 

- zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

- určí druhy přídavných jmen 

- zná gramatiku měkkých a tvrdých přídavných jmen 

- pozná základní druhy zájmen a číslovek 

Zdvojené souhlásky 

Předpony s, z, vz 

Slovní druhy a jejich třídění 

Tvary slov 

Mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen 

Práce s větou 

Výstavby věty, základní větné členy 

Věta jednoduchá, souvětí 

Smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí 

Rozmanité spojovací výrazy 

Vyjmenovaná slova, práce se skupinami slov s i/y 

uvnitř, hledání a dotváření slov příbuzných 

Shoda přísudku s podmětem 

Přídavná jména 

Zájmena 

Číslovky 

Literární výchova  

 

- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

- volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 

literární text na dané téma 

- rozlišuje různé typy textu 

- - při jednoduchém rozboru literárního textu používá literární 

pojmy 

Zážitkové čtení a naslouchání 

Tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce, 

dramatizace textu, ilustrace k danému textu, literární 

tvorba na libovolné téma 

Literatura umělecká a věcná, literatura v proměnách 

času, lidová slovesnost 

Literární pojmy – přirovnání, básnické výrazy, zastaralé 

výrazy, verše, rýmy 

MV(7) Práce v realizačním 

týmu 

- přečte s porozuměním elektronický text přiměřeného rozsahu 

- využívá orientační prvky v textu 

- vyhledává informace ve slovnících, dětských encyklopediích a 

v doporučených online zdrojích 

- porovná informace ze dvou zdrojů 

- rozhodne, které informace v textu jsou pro smysl textu podstatné 

Digitální technologie 

 

Čtení – věcné čtení (porovná informace z více zdrojů), 

čtení elektronických textů 

Mluvený projev – pravidla bezpečné komunikace 
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a nepodstatné 

- zaznamenává si vhodnou formou informace a data s nimiž chce 

v budoucnu pracovat 

- využije pro záznam a porovnání informací digitální technologie 

(myšlenková mapa, textové zpracování, tabulka) 

- vhodně se zapojí do elektronické komunikace, udržuje ji a ukončí 

- napíše e- mail, vyplní elektronickou přihlášku 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při elektronické komunikaci 

- jedná eticky a vždy s ohledem na autorství 

 

Žánry písemného projevu – e- mail, elektronický 

formulář 
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Charakteristika vyučovací předmětu – 2. stupeň 

Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně. 

Je rozdělen do tří složek:  jazyková výchova 

literární výchova 

komunikační a slohová výchova 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět český jazyk vede žáky k jasnému, přehlednému a srozumitelnému vyjadřování. Napomáhá v osvojování si spisovné podoby 

českého jazyka. Umožňuje žákům formulovat vlastní názory na literární dílo a učí je interpretovat texty a produkovat vlastní texty. Podporuje u 

žáků osvojování a rozvíjení čtenářské schopnosti. Žáci se učí kultivovanému vystupování a mluvě. Jsou vedeni k samostatnému získávání informací 

z různých zdrojů a ke zvládání práce s jazykovými a literárními prameny.  

Žáci při výuce českého jazyka pravidelně využívají různé vhodné digitální technologie a digitální zdroje. Osvojují si práci s digitálními 

technologiemi při tvorbě a naplňování portfolií a přípravě vlastních komunikátů v digitálním prostředí včetně tvorby nových digitálních obsahů. 

 

Naplňování cílů vyučovací předmětu pomáhají exkurze, návštěvy knihoven, projekty, práce s knihou a internetem, vydávání časopisu Školík. 

Výrazná pozornost je věnována žákům s SPU. 

 

Organizace výuky: Do výuky jsou zařazovány různé metody a formy práce rozvíjející čtenářskou gramotnost, digitální gramotnost a jiné.  

 

Časová dotace: 

6. ročník   4 vyučovací hodiny týdně 

7. ročník   4 vyučovací hodiny týdně 

8. ročník   5 vyučovacích hodin týdně (z toho 1 disponibilní) 

9. ročník   4 vyučovací hodiny týdně (z toho 1 disponibilní) 
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Místo realizace: 

 

- kmenové třídy 

- jazyková učebna s knihovnou 

- učebna PC 

 

Formy a metody realizace: 

- vyučovací hodina – skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video,    

  vyhledávání informací na internetu, využívání digitálních technologií 

- beseda 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák: 

- v různých zdrojích vyhledává a třídí informace 

- osvojuje si základní jazykové a literární termíny 

- využívá výpočetní techniku 

- hledá nejvhodnější způsob k osvojení poznatků 

- sebekriticky hodnotí své výsledky a hledá cestu k nápravě 

- aplikuje naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojuje 

Učitel: 

- vytváří příležitosti k vyhledávání a třídění informací a dbá na užívání správné terminologie 

- umožňuje žákům využívat výpočetní techniku 

- navrhuje vhodné způsoby práce vedoucí k osvojení poznatků 

- rozvíjí a usměrňuje správné hodnocení sebe sama 

- ukazuje žákům souvislost s jinými vyučovací předměty 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- vyhledává informace a postupy vhodné k řešení úkolů 

- snaží se o originální řešení úkolů 

- neukvapuje se v závěrech 

- nalézá chyby v textu a odůvodňuje správná řešení 

Učitel: 

- umožňuje žákům volbu různých postupů při řešení úkolů 

- oceňuje vynalézavost a originalitu při řešení úkolů 

- pobízí žáky k ověřování správnosti závěrů 

- dává žákům možnost samostatně nalézat chyby v textu a odůvodňovat správná řešení 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- spolupracuje s ostatními ve skupině a pociťuje odpovědnost za společnou práci 

- naslouchá argumentům svých spolužáků a vhodně na ně reaguje 

- formuluje své myšlenky v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřuje 

- zapojuje se do diskuse 

Učitel: 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat ve skupinách, kde se učí tolerovat názory ostatních 

- vyžaduje od žáků výstižný, souvislý a kultivovaný projev 

- zapojuje žáky do diskuse 

- pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- uvědomuje si, že svým přístupem ovlivňuje kvalitu práce ve skupině 
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- svým vystupováním a ohleduplností vůči ostatním pomáhá vytvářet příjemnou pracovní atmosféru ve skupině 

- pomalejší členy skupiny nezesměšňuje, ale snaží se jim pomoci 

- dokáže požádat o pomoc 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování vůči sobě i spolužákům 

- dodává žákům sebedůvěru a nesráží jejich aktivitu 

- stanoví pravidla týmové práce tak, aby se utvářela příjemná atmosféra 

- přihlíží k rozdílům v pracovním tempu žáků a k jejich znalostem 

Kompetence občanské 

Žák: 

- učí se respektovat odlišné názory, zkoumá je a zamýšlí se nad nimi 

- uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni 

- neničí kulturní památky, naopak oceňuje kulturní a historické dědictví 

- zapojuje se do kulturního a společenského dění 

Učitel: 

- motivuje žáky k respektování názorů a pohledů, které se liší od jejich vlastních, nabádají je k jejich zkoumání 

- poukazuje na nutnost odmítat hrubé zacházení, aby cítili povinnost postavit se za slabšího 

- probouzí u žáků zájem o kulturní a historické památky 

- snaží se zapojit žáky do kulturního dění v regionu 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- pracuje s názornými vyučovacími pomůckami, případně si sám nějakou zhotoví 

- využívá vybavení knihoven, kabinetu českého jazyka a učebny PC v rámci vymezených pravidel 

- dodržuje bezpečnost práce a chrání zdraví své i svých spolužáků 
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Učitel: 

- předkládá co nejvíce názorných vyučovacích pomůcek a učí žáky s nimi pracovat 

- seznamuje žáka s nutností udržovat v pořádku svůj pracovní prostor, školní pomůcky a potřeby 

- dbá, aby žáci dodržovali pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- zdůvodní užití různých jazykových prostředků ve svém mluveném i písemném projevu včetně elektronické komunikace 

- odlišuje v písemných a mluvených projevech a v textech v digitální podobě subjektivní a objektivní sdělení 

- odlišuje v písemných a mluvených projevech fakta od názorů a hodnocení, informace vždy ověřuje pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými   

  informačními zdroji 

- rozpoznává prvky záměrné manipulace v interpersonální, skupinové a mediální komunikaci a zaujímá k ní kritický postoj 

- vyhledává informace za pomoci klíčových slov nebo jiných vhodných strategií, posuzuje spolehlivost informací, zachycuje myšlenky z   

  informačních  

  zdrojů strategiemi, které jsou pro daný úkol či záměr vhodné a odpovídají i žákovu učebnímu stylu 

Učitel: 

- vede žáky soustavně a pravidelně k využívání vhodných digitálních technologií pro usnadnění komunikace ve škole i mimo ni podle  

  komunikačního záměru a situace 

- vede žáky k samostatnému rozhodování, které technologie jsou pro naplnění komunikační potřeby vhodné a proč 

-  vede žáky k vyhledávání a praktickému zkoušení nových technologií a aplikací podle vzdělávací a komunikační potřeby 

- vede žáky k samostatnému a skupinovému kritickému posuzování spolehlivosti informačních zdrojů a informací jako takových a k dodržování  

  zásad ochrany duševního vlastnictví při tvorbě a naplňování portfolií a přípravě vlastních komunikátů v digitálním prostředí včetně tvorby nových  

  digitálních obsahů 
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Oblast: Ročník:                            Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 6.                            Český jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

MLUVNICE 

MKV – Kulturní diference (1) 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1), 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka o jazyce 

- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní 

jejich užití 

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 

Obecné poučení o jazyce 

Čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) 

Rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné 

útvary a prostředky) 

 

 

Tvarosloví 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě 

jich používá ve vhodné komunikační situaci 

- zařadí podstatná jména ke vzorům 

- zvládá pravopis koncovek podstatných jmen 

- osvojí si pravopis jmen vlastních a jednoduchých názvů    

zeměpisných 

Slovní druhy – opakování a prohlubování učiva 

Mluvnické významy a tvary slov 

Podstatná jména – mluvnické kategorie, zařazování ke 

vzorům, pravopis koncovek 

Vlastní jména osobní, místní + pravopis 

 

- určuje druhy podstatných jmen 

- určuje druhy přídavných jmen 

- zařadí přídavná jména ke vzorům 

- zvládá pravopis 

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, 

pomnožná, látková 

Přídavná jména – druhy, vzory, skloňování, pravopis, 

jmenné tvary, stupňování, pravopis hláskových 

skupin -čký/-čcí, -ský/-ští 

- rozpozná druhy zájmen a číslovek Zájmena – druhy, pravopis, používání ve větách 
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- vyhledává jejich tvary v textu Číslovky – druhy, pravopis, používání ve větách, 

skloňování dva, oba 

Slovní zásoba a tvoření slov 

- rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 

- rozlišuje ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku 
Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka) 

 

 

Zvuková podoba jazyka 

- chápe spodobu znělosti 

- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle komunikační situace 

Zvuková podoba jazyka 

Zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči 

(přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči 

(pauzy, frázování) 

Hláskosloví 

Spodoba znělosti 

Pravopis 

- zvládá pravopisné jevy lexikální, morfologické, syntaktické 

- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem 

spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

Pravopis - lexikální, morfologický, syntaktický 

Jazykové příručky 

Skladba 

- rozlišuje základní větné členy, část podmětovou a přísudkovou 

- seznamuje se s některými rozvíjejícími větnými členy 

Výpověď a věta 

Stavba věty 

Pořádek slov ve větě 

Podmětová a přísudková část věty 

Základní větné členy 

Podmět vyjádřený, nevyjádřený 

Přísudek slovesný, jmenný, sponová slovesa 
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Rozvíjející větné členy 

 

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, větu hlavní a vedlejší 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle komunikační situace 

Věta jednoduchá a její grafické znázornění 

Souvětí – věty hlavní a vedlejší, spojovací výrazy, 

interpunkce 

Stavba textu 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Vypravování 

- vyjádří ústně či písemně své zážitky 

- čte s porozuměním 

- formuluje hlavní myšlenky textu 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i 

k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

Vypravování ústní i písemné 

Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost 

orientačních prvků v textu) 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět 

k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), zážitkové   

Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, 

o základních slohových postupech a žánrech, vyjádření 

postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní 

 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

 

Jednoduchá osnova (heslovitá, větná, citátová) 

Odstavce 

Kompozice (úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení, 

závěr) 

 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 

jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
Jazykové prostředky vypravování (dějová slovesa, 

přímá řeč, přirovnání, přísloví) 

Řeč přímá a nepřímá 
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Popis 

- uvědomuje si posloupnost děje 

- odliší podstatné a okrajové informace, fakta od názorů a 

hodnocení 

- porovnává významy slov 

Popis budovy, místnosti 

Popis postavy 

Popis pracovního postupu 

Čtení věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací) 

Dopis 

- dokáže souvisle vyjádřit své názory, myšlenky, pocity 

 

Dopis, soukromý a úřední 

Tiskopisy 

- seznamuje se s originály tiskopisů, umí je vyplnit 

 

Poštovní poukázka, podací lístek 

Výtah a výpisky 

- využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky souvislého odborného textu, vytvoří 

otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného 

textu 

- uvádí zdroje 

- reprodukuje text vlastními slovy 

- rozlišuje účel textu, záměr autora, prostředky, jimiž autor sdělení 

vyjadřuje informace nebo přesvědčuje čtenáře 

Výtah 

Výpisky 

Čtení věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací) 

Rozlišování informačních zdrojů; 

rozlišování účelu textu a záměru autora; prostředky,  

jimiž autor sdělení vyjadřuje informace nebo 

přesvědčuje čtenáře 

Člověk ve společnosti 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci 

Člověk ve společnosti – vyřizování vzkazů, získávání 

informací 
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- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr 

partnera v hovoru a strategie 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev 

- napíše jednoduché komunikační žánry v textovém dokumentu 

Word 

Jednoduché komunikační žánry: 

inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka, objednávka 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět 

k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), kritické 

(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr 

mluvčího, rozlišování faktů a informací od názorů a 

hodnocení, manipulativní působení projevu, zvukové 

prostředky souvislého projevu, prostředky 

mimojazykové) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

Literární druhy a literární žánry 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich 

funkci, uvede jejich výrazné představitele 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a 

jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla  

- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora  

 

Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry 

lyrické, epické, lyricko-epické, dramatické 

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 

vhodných literárních textů, vhodná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného texu, záznam a reprodukce 

hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, 

dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný 

doprovod k literárním textům 

Způsoby interpretace literárních a jiných děl 

Typické žánry a jejich představitelé 

- při rozboru literárního díla využívá základních literárních pojmů 

- rozezná literaturu uměleckou a věcnou 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 

argumenty 

Základy literární teorie – struktura literárního díla 

(námět a téma díla, literární hrdina), literatura umělecká 

a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, 

publicistické žánry) 
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- seznamuje se s lidovou tvořivostí 

- vyjadřuje vlastními jazykovými prostředky obsah přísloví a 

pranostik, vyjadřuje hlavní myšlenky 

Lidová slovesnost 

Vánoční regionální zvyky 

 

 

- výrazně čte 

- rozlišuje pohádku lidovou a autorskou 
Pohádky 

- vyhledává v ději hlubší smysl (jinotaj) Bajka - Ezop 

Jazykové prostředky (alegorie) 

- formuluje vlastní názory na umělecké dílo 

- zná alespoň jednu regionální pověst 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a 

jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké 

dílo 

Báje, Mýty 

Pověsti – druhy pověstí 

Příběhy – dobrodružné, ze života dětí, humoristické 

Způsoby interpretace literárních a jiných děl 

 

- formuluje vlastní názory na umělecké dílo 

- recituje báseň dle vlastního výběru 

Balada 

K. J. Erben: Kytice 

- vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i 

v dalších informačních zdrojích 

- vyhledává informace na internetu 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností na základě 

osvojených znalostí základů literární teorie 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém ztvárnění 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké 

dílo 

Besedy, výukové programy, knihovna 

Moje tvůrčí dílna 

Vlastní tvorba 

Práce se zdroji (internet, encyklopedie), ochrana 

autorských práv 
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Oblast: Ročník:                            Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 7.                            Český jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

MLUVNICE 

Nauka o jazyce 
 

      -   rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a                    

zdůvodní jejich užití 

 

 

Obecné poučení o jazyce 

Čeština (jazyk národní, jazyk mateřský) 

Rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné 

útvary a prostředky) 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Kreativita (5), 

Komunikace (8) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

 

Pravopis 

- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu. Slovníkem 

spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

-     zvládá dosud probrané pravopisné jevy lexikální,    

      morfologické, syntaktické    

Jazykové příručky 

Opakování základních pravopisných jevů 

Pravopis lexikální, morfologický, syntaktický 

Tvarosloví 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě 

jich používá ve vhodné komunikační situaci 

- prohlubuje své znalosti v pravopise jmen vlastních a názvů 

zeměpisných 

Slovní druhy – prohlubování učiva 

Vlastní jména osobní, místní, zeměpisná – pravopis 

- rozlišuje druhy zájmen a číslovek, využívá jejich tvarů při 

tvorbě vět 

Tvary zájmen a číslovek – prohlubování učiva, 

používání ve větách 

- obohacuje svou slovní zásobu o výstižná slovesa (tvoří Slovesa – slovesné kategorie rodu 
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synonyma) 

- využívá výběru plnovýznamových sloves ve stylistických 

cvičeních 

- určuje neohebné slovní druhy 

Slovesné tvary jednoduché, složené 

Neohebné slovní druhy, příslovečné spřežky, 

stupňování příslovcí, předložky, spojky, částice, 

citoslovce 

 

 

Skladba 

- rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

- orientuje se ve stavbě věty jednoduché 

Věta jednočlenná, dvojčlenná, 

větné ekvivalenty 

Větný člen holý, rozvitý, několikanásobný 

Základní větné členy 

Shoda přísudku s podmětem 

- znalosti větných členů využívá ve stavbě věty 

 

Větné členy rozvíjející, přístavek 

Rozbor věty jednoduché, interpunkce 

- rozliší větu hlavní a vedlejší, určí základní druhy vedlejších vět 

- vytváří jednoduchá souvětí 

Věta hlavní a vedlejší 

Jednoduchá souvětí 

Druhy vedlejších vět, spojovací výrazy, interpunkce 

- určuje věty podle funkce Druhy vět podle postoje mluvčího 

Slovní zásoba a význam slov 

- porovná významy slov 

- chápe významové vztahy mezi slovy nadřazenými a 

podřazenými 

     -     rozpozná přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 

     -     rozlišuje synonyma, antonyma, homonyma 

Slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení 

slovní zásoby 

Význam slova 

Slova nadřazená, podřazená, souřadná 

Slova jednoznačná a mnohoznačná, metafora, 

metonymie 

Homonyma, synonyma, antonyma 
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Slova citově zabarvená 

Rčení, přísloví, pořekadlo, pranostika 

                     Nauka o tvoření slov 

     -     rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby      

      obohacování slovní zásoby  a zásady tvoření českých slov            

Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka) 

Obohacování slovní zásoby 

Způsoby tvoření slov – odvozování, skládání, 

zkracování 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Vypravování 

- vyjádří ústně či písemně své zážitky v různých situacích Vypravování ústní i písemné 

- formuluje hlavní myšlenky textu 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

- seznamuje se s výstavbou souvislého textu a způsoby jeho 

členění 

- obohacuje si slovní zásobu 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 

jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu 

záměru 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo 

i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

Osnova 

Kompozice (úvod, zápletka, vyvrcholení, rozuzlení, 

závěr) 

Jazykové prostředky (výstižná dějová slovesa, změna 

času, přímá řeč, krátké věty, hovorová čeština, 

zosobnění) 

Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost 

orientačních prvků v textu) 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět 

k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), zážitkové   

Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, 

o základních slohových postupech a žánrech, vyjádření 

postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní 
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Popis 

- dbá na výběr vhodných slov při popisu Charakteristika 

- odliší podstatné a okrajové informace Popis uměleckého díla, výrobku 

- uvědomuje si posloupnost děje 

- vyjadřuje se jednoznačně, srozumitelně 
Popis pracovního postupu – práce v domácnosti, 

návody, recepty 

Čtení věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací) 

- rozpozná subjektivně zabarvený popis 

- seznamuje se s jazykovými prostředky líčení 
Subjektivně zabarvený popis (líčení) 

Čtení prožitkové 

Naslouchání zážitkové 

Žádost a životopis 

- podá informaci stručně, zřetelně Žádost 

- rozvíjí kultivovaný písemný projev 

- sestaví strukturovaně vlastní životopis 

- napíše žádost, strukturovaný životopis v textovém dokumentu 

Word 

Strukturovaný životopis 

Čtení věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací) 

 

Výtah 

- využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky nebo výtah 

- shrne hlavní myšlenky textu 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

- připraví s oporou o své informační portfolio prezentaci 

(výkladovou, úvahovou) pro spolužáky 

Výtah 

Čtení věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací) 

Tvorba prezentace podle daných pravidel a na dané 

téma, s oporou o vlastní žákovské informační portfolio 
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Člověk ve společnosti 

- vyjadřuje se souvisle, plynule 

- dbá na přednes – hlasitost, výslovnost 

- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků 

řeči 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci 

Telefonování, představování, vystupování v kulturních 

zařízeních 

                 LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 

argumenty  

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich 

funkci, uvede jejich výrazné představitele 

- výrazně čte 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 

strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje 

smysl díla 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké 

dílo 

     -     porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,           

dramatickém i filmovém zpracování 

     -     uvádí základní literární směry a jejich významné představitele    

           v české a světové literatuře 

- rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora  

 

 

Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry 

lyrické, epické, dramatické 

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes 

vhodných literárních textů, vhodná reprodukce 

přečteného nebo slyšeného texu, záznam a reprodukce 

hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, 

dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný 

doprovod k literárním textům 

Základy literární teorie – struktura literárního díla 

(kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla 

(obrazná pojmenování, zvukové prostředky poezie: 

rým, rytmus, volný verš), literatura umělecká a věcná 

Způsoby interpretace literárních a jiných děl 

Typické žánry a jejich představitelé 

Poezie – básně lyrické, lyrickoepické a epické 

Próza – povídka, román, cestopis, fantasy, sci-fi, 

biografie 
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Starověká literatura 

 

 

Nejstarší literární památky (Egypt, Mezopotámie, 

Antika) 

Drama – tragédie, komedie 

Bible 

Středověká literatura 

 Hrdinské eposy a romány 

Lidová, světská a náboženská literatura 

Legendy 

 

Počátky písemnictví v našich zemích 

 Cyril a Metoděj 

Kosmas 

Kroniky 

Jan Hus 

Renesance a humanismus ve světové literatuře 

                                                                                                                              
Vybraní autoři - např. M. de Cervantes Saavedra, W. 

Shakespeare 

                                                  Renesance a baroko v české literatuře 

 
Cestopis 

Jan Amos Komenský 

     Klasicismus 

 Moliere 

- snaží se o kultivovaný mluvený projev 

- vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i 

v dalších informačních zdrojích 

- vyhledává informace na internetu 

Besedy, výukové programy, knihovna 

Moje tvůrčí dílna 

Vlastní tvorba 

Práce se zdroji (internet, encyklopedie), ochrana 
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- tvoří vlastní literární text podle svých schopností na základě 

osvojených znalostí základů literární teorie 

 

autorských práv 
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Oblast: Ročník:                           Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 8.                         Český jazyk 

 Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

MLUVNICE 

OSV – Rozvoj schopností 

poznání (1) 

EV – Lidské aktivity a      

problémy životního prostředí 

(3) 

VDO – Občanská společnost     

a škola (1), Občan, občanská 

společnost a stát (2) 

  

  

  

  

  

Pravopis 

- zdokonaluje se v pravopisných jevech lexikálních, 

morfologických, syntaktických 

 

Opakování všech základních pravopisných jevů 

 

 

Nauka o jazyce 

 

     -      upevňuje dosavadní znalosti o struktuře českého jazyka 

     -      využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných  

             jazykových projevů podle komunikační situace  

Skupiny jazyků (slovanské jazyky – především slovenština 

– a jiné, jazyky menšinové) 

Rozvrstvení národního jazyka 

Jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura 

jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny) 

Skladba 

- užívá větné členy ve větách 

- nahrazuje zákl. vět. členy různými slovními druhy 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě 

a v souvětí 

- procvičuje jednotlivé vedlejší věty a postupně je zařazuje 

Větné členy – vyjádření podmětu a přísudku různými 

slovními druhy 

Rozvíjející větné členy 

Nahrazování větných členů vedl. větami 
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do souvětí 

- nahrazuje větné členy vedl. větami 

- určuje druhy vět vedlejších 

- seznamuje se s poměry mezi větami hlavními a souřadně 

spojenými větnými členy 

- zdokonaluje se v interpunkci v souvětí 

Vedlejší věty 

Rozbor jednoduchých souvětí 

Významové poměry mezi souřadně spojenými větami 

a větnými členy 

Interpunkce, spojovací výrazy 

Souvětí souřadné, podřadné 

Složitější souvětí 

Tvarosloví 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

- určuje druhy zájmen a číslovek v textu 

- určuje slovesnou kategorii vidu 

- osvojí si pravopis nejvýznamnějších vlastních jmen a 

názvů 

 

Slovní druhy 

Druhy zájmen a číslovek – opakování 

Slovesná kategorie vidu 

Velká písmena 

Slovní zásoba a tvoření slov 

- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby 

obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov 

- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle komunikační situace 

- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu. 

Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a 

příručkami 

- správně skloňuje obecná slova přejatá a cizí jména vlastní 

- nahrazuje cizí slova v textu českými výrazy 

- zjišťuje význam běžně užívaných cizích slov 

- správně vyslovuje běžně užívaná cizí slova a zdokonaluje 

se v jejich skloňování 

Obohacování slovní zásoby 

Způsoby tvoření slov 

Cizí slova v běžné komunikaci, 

Jazykové příručky, praktické využití SCS 

Skloňování obecných slov přejatých a cizích jmen 

vlastních 
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KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Charakteristika 

- rozvíjí schopnost využití vhodných jazykových prostředků 

(výběr slov, přirovnání) 

- odliší podstatné znaky od méně důležitých 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

- využívá poznatků z vlastní četby 

Charakteristika osoby (vnější, vnitřní) 

Charakteristika literární postavy 

Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost 

orientačních prvků v textu) 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět 

k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), zážitkové   

Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o 

základních slohových postupech a žánrech, vyjádření 

postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní 

 

Subjektivně zabarvený popis 

- posiluje vztah k přírodě, k domovu, k místu, které dobře 

zná 

- obohacuje svůj projev o základní umělecké prostředky 

Líčení 

Jazykové prostředky: obrazná pojmenování, přirovnání, 

personifikace, slova citově zabarvená 

Čtení prožitkové 

Naslouchání zážitkové 

Výtah 

- rozvíjí čtenářské schopnosti (četba s následnou reprodukcí) 

- seznamuje se s odborným textem, s jeho stavbou 

- využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, 

formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné 

poznámky, výpisky ze spolehlivých informačních zdrojů, 

které k tématu shromáždil nebo výtah 

 

Výtah, osnova, výpisek, citace 

Čtení věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací) 
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Výklad 

- využívá aktuálních témat z ekologie, problematiky 

životního prostředí 

- formuluje výstižně své myšlenky 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnávání 

s dostupnými informačními zdroji 

- rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 

zaujímá k ní kritický postoj 

Výklad – odborné názvy (termíny), přesné, jednoznačné 

pojmenování 

Čtení věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, 

vyhledávací) 

Naslouchání – věcné (soustředěné, aktivní), kritické 

(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr 

mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové 

prostředky souvislého projevu, prostředky mimojazykové) 

Mluvený projev – zásady dorozumívání, zásady 

kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, 

prostředky nonverbální a paralingvální) 

Odstavce – přehlednost textu 

citace 

 

 

 

Úvaha 

- logicky uvažuje nad zadanými tématy 

- zdokonaluje svůj ústní i písemný projev 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnávání 

s dostupnými informačními zdroji 

- učí se samostatně přemýšlet 

- vyjadřuje svůj názor na aktuální společenské dění 

Úvaha 

Témata pro samostatné projevy 

Naslouchání – věcné (soustředěné, aktivní), kritické 

(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr 

mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové 

prostředky souvislého projevu, prostředky mimojazykové) 

Čtení – kritické (analytické, hodnoticí) 
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- rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a 

zaujímá k ní kritický postoj 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem 

nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých 

dispozic a osobních zájmů 

Člověk ve společnosti 

- dokáže vyjadřovat své myšlenky a názory 

- obhájí svůj názor, vhodně argumentuje 

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace 

a pravidel dialogu 

- zpracuje výkladový referát pro spolužáky na základě infor

mačního portfolia, výpisků a obrazového materiálu 

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 

záměr partnera v hovoru 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

 

Jednání a chování na úřadech 

Zásady dorozumívání (komunikační normy, základní 

mluvené žánry podle komunikační situace), zásady 

kultivovaného projevu; komunikační žánry: připravený a 

nepřipravený mluvený projev na základě poznámek nebo 

bez poznámek, tvorba referátu na dané téma a prezentace 

referátu před spolužáky a vyučujícím, diskuze 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 

jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 

strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

- rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu 

autora 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 

literárních textů, vhodná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného texu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, 

interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření 

vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním 

textům 

Základy literární teorie – struktura literárního díla 

Způsoby interpretace literárních a jiných děl 

Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry 
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- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 

základě osvojených znalostí základů literární teorie 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 

doloží argumenty 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 

představitele v české a světové literatuře 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém zpracování 

- vyhledává informace v různých typech katalogů, 

v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

- vyhledává informace na internetu 

      

lyrické, epické, dramatické v proměnách času – hlavní 

vývojová období národní a světové literatury, typické 

žánry a jejich představitelé 

 

                         Osvícenství, preromantismus 

 Vybraní autoři - např. J. Swift, D. Defoe, J. W. Goethe 

Romantismus 

 Světový romantismus 

Vybraní autoři - např. A. S. Puškin, M. J. Lermontov, V. 

Hugo 

Český romantismus 

K. H. Mácha 

České národní obrození 

K. J. Erben, J. K. Tyl, K. H. Borovský, B. Němcová 

 

 

                                Realismus ve světové literatuře 

 Román 

Povídka 
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Světový realismus 

Vybraní autoři - např. N. V. Gogol, F. M. Dostojevskij, 

Honoré de Balzac, Ch. Dickens, M. Twain 

 

 

                                           Realismus v české literatuře - 19. stol. 

 Vybraní autoři - např. J. Neruda, J. Arbes 

A.Jirásek – historická povídka a román 

Realistické drama – Alois a Vilém Mrštíkové 

                              Moderní světová literatura 

 O. Wilde, E. A. Poe 

Prokletí básníci 

                                                          Česká literatura na přelomu 19. a 20. století 

 Vybraní autoři - např. A. Sova, F. Šrámek, V. Dyk 

                      Meziválečná literatura 

 Světová literatura 

Vybraní autoři - např. R. Rolland, E. M. Remarque, E. 

Hemingway, A. de Saint-Exupéry 

Česká literatura 

Vybraní autoři - např. J. Hašek, K. Čapek, E. Bass 

- vyhledává informace v různých typech katalogů, 

v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

- vyhledává informace na internetu 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností na 

základě osvojených znalostí základů literární teorie 

 

Besedy, vzdělávací programy, knihovna 

Vlastní tvorba 

Práce se zdroji (internet, encyklopedie), ochrana 

autorských práv 
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Oblast: Ročník:                            Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 9.                            Český jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

MLUVNICE VDO – Občanská 

společnost a škola (1) 

OSV – Kreativita (5), 

Mezilidské vztahy (7) 

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní jazyk 

- má přehled o slovanských a světových jazycích 

- rozliší spisovný jazyk, nářečí, obecnou češtinu, zdůvodní 

jejich užití 

- seznámí se s původem a vývojem češtiny 

- seznámí se s dílčími obory jazykovědy 

 

Skupiny jazyků (slovanské jazyky – především slovenština 

– a jiné, jazyky menšinové) 

Rozvrstvení národního jazyka 

Jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura 

jazyka a řeči, původ a základy vývoje češtiny) 

Jazykověda a její disciplíny 

Skladba 

- užívá větné členy ve větě 

- rozlišuje věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty 

- orientuje se v různých typech výpovědí 

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 

souvětí 

 

Větné členy 

Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent 

Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá 

- určuje druhy vět vedlejších 

- orientuje se ve složitějších souvětích 

- zvládá problematiku interpunkce u vedlejších vět souřadně 

spojených 

Druhy vět vedlejších 

Souřadně spojené věty vedlejší 

 

- chápe vztah souřadnosti mezi jednotlivými větnými členy 

- ovládá pravopisné i syntaktické jevy ve větě jednoduché 
Významový poměr mezi několikanásobnými větnými 

členy 

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 
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- chápe obsahovou souvislost mezi hlavními větami Významový poměr mezi souřadně spojenými větami 

- určuje druhy souvětí 

- zvládá problematiku interpunkce 

Souvětí souřadné, podřadné, interpunkce 

Složité souvětí 

 

      -    správně tvoří mluvnický zápor 

      -    rozpozná odchylky od pravidelné větné stavby 

      -    správně zapisuje přímou a nepřímou řeč 

Mluvnický zápor 

Nepravidelnosti větné stavby (citoslovce, oslovení, 

samostatný větný člen, vsuvka) 

Řeč přímá a nepřímá 

Stavba textu 

Tvarosloví 

- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě 

jich používá ve vhodné komunikační situaci 

- třídí slovesa do tříd a zařazuje je ke vzorům 

- seznamuje se s přechodníkovými tvary 

Ohebné a neohebné slovní druhy 

Slovesné třídy a vzory 

Přechodníky – informativně 

Zvuková stránka jazyka 

- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

- vyjadřuje se kultivovaně 

- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 

jazykových projevů podle komunikační situace 

Zvuková podoba jazyka 

Zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči 

(slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, 

frázování) 

 

Pravopis 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu. Slovníkem 

spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 

Pravopis lexikální, slovotvorný, tvaroslovný, skladební 

Velká písmena 

Jazykové příručky 
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KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

Vypravování 

- vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory 

- zvládá výstavbu souvislého textu a způsoby jeho členění 

- oživuje vypravování výstižnými slovesy a jinými jazykovými 

prostředky (prézens historický, jednočlenné věty, přímá řeč) 

Vypravování 

Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost 

orientačních prvků v textu) 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět 

k jednání), věcné (soustředěné, aktivní), zážitkové   

Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o 

základních slohových postupech a žánrech, vyjádření 

postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní 

 

Popis 

- projevuje svůj vztah k přírodě 

- využívá slova citově zabarvená 

- obohacuje svůj projev o základní umělecké prostředky 

- rozvíjí svou osobnost po stránce estetické 

- vyhledává podstatné znaky, používá přirovnání 

Subjektivně zabarvený popis 

Popis uměleckého díla 

Charakteristika 

Úvaha 

- logicky uvažuje nad zadanými tématy 

- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 

koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného 

navazování 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 

hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnávání 

s dostupnými informačními zdroji 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 

správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo 

Teze jako formulace myšlenek 

Úvaha 

Naslouchání – věcné (soustředěné, aktivní), kritické 

(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr 

mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové 

prostředky souvislého projevu, prostředky mimojazykové) 

Čtení – kritické (analytické, hodnoticí) 
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i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a 

osobních zájmů 

Referát, proslov, diskuse, fejeton 

- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně 

užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků 

řeči 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 

komunikačnímu záměru 

- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a 

pravidel dialogu 

- samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 

- zpracuje úvahové a výkladové prezentace podle zadání učitele 

za dodržení principů ochrany duševního vlastnictví a přednese 

je ve třídě 

Zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu; 

komunikační žánry: připravený a nepřipravený mluvený 

projev na základě poznámek nebo bez poznámek 

Naslouchání – věcné (soustředěné, aktivní), kritické 

(objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr 

mluvčího, manipulativní působení projevu, zvukové 

prostředky souvislého projevu, prostředky mimojazykové) 

Čtení – kritické (analytické, hodnoticí) 

Referát 

Proslov 

Diskuse 

Fejeton 

Tvorba prezentace na dané téma v souladu s gramatickými 

pravidly nadvětného propojování a koherence  

textu, prezentace referátu před spolužáky a vyučujícím  

Funkční styly 

- vyhledává a rozpozná ukázky základních funkčních stylů 

- reprodukuje přečtený text 

- vyjadřuje hlavní myšlenky textu 

 

Funkční styly – hovorový, odborný, administrativní, 

publicistický, umělecký 

 

 

 

Člověk ve společnosti 

- využívá jazykových prostředků ve stylistických cvičeních 

- vyjadřuje se kultivovaně jak v písemném, tak ústním projevu 

Příspěvek do školního časopisu 

Zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu; 
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 komunikační žánry: připravený a nepřipravený mluvený 

projev na základě poznámek nebo bez poznámek 

Prvky dramatizace 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 

jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 

strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 

interpretuje smysl díla 

- rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu 

autora 

- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení a názory na 

umělecké dílo 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na 

základě osvojených znalostí základů literární teorie 

- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 

doloží argumenty 

- uvádí základní literární směry a jejich významné 

představitele v české a světové literatuře 

- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, 

dramatickém i filmovém zpracování      

 

 

 

 

 

 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 

literárních textů, vhodná reprodukce přečteného nebo slyšeného 

texu, záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace 

literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní 

výtvarný doprovod k literárním textům 

Základy literární teorie – struktura literárního díla, jazyk 

literárního díla, literatura umělecká a věcná 

Způsoby interpretace literárních a jiných děl 

Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, 

epické, dramatické v proměnách času – hlavní vývojová období 

národní a světové literatury, typické žánry a jejich představitelé 
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Česká literatura 1945 - 1948 

 Poezie 

Výběr autorů - např. J. Seifert, J. Wolker, F. Hrubín, J. 

Čapek 

Próza – J. Fučík, J. Drda 

Osvobozené divadlo 

 

 

                  Česká literatura 1948 – polovina 50. let 

 
Vysvětlení – oficiální, samizdatová a exilová literatura       

Vybraní autoři - např. I. Blatný, J. Zahradníček, E. Hostovský 

                          Česká literatura 2. pol. 50. a 60. let 20. století 

 Poezie 

Vybraní autoři - např. J. Skácel, V. Hrabě, J. Kainar 

Próza 

Vybraní autoři - např. A. Lustig, L. Fuks, J. Škvorecký, J. 

Otčenášek, B. Hrabal 

Drama 

 

              Česká literatura 70. a 80. let 20. století 

 Poezie - K. Kryl, J. Seifert 

Próza - B. Hrabal, O. Pavel, V. Páral, M. Kundera, J. 

Škvorecký 

Drama - V. Havel 
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         Světová literatura 2. pol. 20. století 

 Vybraní autoři světové literatury 2. pol. 20. století – 

poezie, próza, drama 

Česká literatura po roce 1989 

 Vybraní autoři české literatury po roce 1989 

- tvoří vlastní literární text podle svých schopností na základě 

osvojených znalostí základů literární teorie 

- vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i 

v dalších informačních zdrojích 

- vyhledává informace na internetu 

 

Besedy a vzdělávací programy, knihovna 

Vlastní tvorba 

Návštěvy divadelních a filmových představení 

Práce se zdroji (internet, encyklopedie), ochrana 

autorských práv 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

78 

 

6.1.2 Anglický jazyk 

Charakteristika vyučovací předmětu – 1. stupeň 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

- důraz je kladen na získání vztahu žáka k výuce cizích jazyků 

- je využíváno hravých forem – her, říkadel, písniček, soutěží 

- žáci se učí nápodobou učitele a audio nahrávek, pozornost je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby   

  angličtiny a na gramatiku 

- slovní zásoba je rozvíjena po tematických celcích, žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a pracovním sešitě 

 

Časová dotace: 

2. ročník 2 vyučovací hodiny týdně (2 disponibilní) 

3. ročník 3 vyučovací hodiny týdně 

4. ročník 3 vyučovací hodiny týdně 

5. ročník 4 vyučovací hodiny (z toho 1 disponibilní) 

 

Místo realizace: 

- výuka probíhá v kmenových třídách a učebně cizího jazyka 

 

Organizace výuky: 

- dělení na skupiny v rámci ročníku 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- si osvojuje základy mluvené i psané podoby jazyka umožňující dorozumění v běžných situacích každodenního života 

- poznává smysl a cíl učení 

Učitel: 

- zadává úkoly přiměřené schopnostem žáků 

- vytváří u žáků zájem porozumět cizí řeči 

- srozumitelně vysvětluje, co se učí 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- objevuje rozdílnou formu grafické a mluvené podoby slova 

- porovnává česká slova přijatá z angličtiny, jejich význam 

Učitel: 

- klade vhodné otázky 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- komunikuje na odpovídající úrovni 

- při vyjadřování používá správnou výslovnost 

Učitel: 

- vede žáky k zájmu o komunikaci v cizím jazyce 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- může pracovat ve dvojicích, ve skupinách 

- respektuje názory druhých a spolupracuje 
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Učitel: 

- oceňuje u žáků pokrok a vede je k vlastnímu uvědomění si svého pokroku 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- se umí rozhodnout podle dané situace, jak zareagovat 

Učitel: 

- vede žáky k vzájemnému naslouchání a respektování názorů 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- respektuje pravidla  

- využívá znalostí z běžného života 

Učitel: 

- napomáhá ke správnému řešení úkolů 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- dodržuje základní hygienické návyky při práci s digitálními technologiemi 

- učí se digitální technologie ovládat 

- využívá je k vyhledávání informací, tvorbě prezentací, k psaní textů, ke komunikaci 

- čte a orientuje se v elektronických textech 

- využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci 

Učitel: 

- motivuje žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby a správné výslovnosti 

- vede žáky k odlišení vlastního a cizího obsahu, k vnímání problematiky autorství 

- vede žáky k dodržování základních hygienických návyků při práci s digitálními technologiemi 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 2. Anglický jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- používá pozdravy, rozloučí se, představí se, osloví osobu Pozdravy 

 
MKV - Lidské vztahy (2), 

Kulturní diference (1) 

EGS - Objevujeme Evropu a 

svět (2) 

MKV - Multikulturalita (4) 

OSV - Poznávání lidí (6), 

Komunikace (8) 

- pojmenuje vyučovací předměty ve třídě, školní potřeby, snaží 

se vyjádřit jejich polohu, udá jejich barvu 

Ve škole 

Na lavici 

Barvy 

Zvířata 

- rozumí jednoduchým pokynům, reaguje na příkazy Předložky v, na 

 

- pojmenuje nejznámější hračky, užívá slovesný tvar mám Narozeniny – dárky; „How old are you?“  

I have got 

he/his    she/her 

- pojmenuje vybraná zvířata Zvířecí přátelé 

Do you like? Yes, I do. No, I don´t. 

there is/there are; množ. číslo pomocí -s 

- představí členy rodiny, podá o nich krátkou informaci Moje rodina 

to be 

Přivlast. zájmeno „my“ 

- počítá do 10 Čísla 1 – 10 

 

- pojmenuje části lidského těla Osobní hygiena 

 

- vyslovuje jednoduché fráze v rozsahu základní  slovní zásoby, 

reprodukuje krátké říkanky 

Nácvik výslovnosti, intonace, poslechu 
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- před zahájením práce s digitálními technologiemi si připraví 

za pomoci učitele své pracovní místo 

- reprodukuje výrazy z poslechu 

- využívá digitální technologie pro procvičení a hlubší 

porozumění učivu 

- po skončení práce s digitálními technologiemi provede za 

pomoci učitele relaxační cviky 

Digitální technologie 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 3. Anglický jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

- používá pozdravy, rozloučí se, představí se, osloví osobu, 

vyjádří souhlas a nesouhlas 

Pozdravy 
MKV - Lidské vztahy (2), 

Kulturní diference (1) 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1), Objevujeme 

Evropu a Svět (2) 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6) 

MKV – Multikulturalita (4) 

- pojmenuje vyučovací předměty ve třídě, školní potřeby, snaží 

se vyjádřit jejich polohu, udá jejich barvu 

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

Ve škole 

Na lavici 

Barvy 

- rozumí jednoduchým pokynům, reaguje na příkazy Předložky v, na, pod 

 

- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se 

v průběhu výuky setkal 

- pojmenuje nejznámější hračky, užívá slovesný tvar mám 

Hračky 

I have got/I haven´t got 

Neurčitý člen a/an     he/his    she/her 

- pojmenuje vybraná domácí zvířata Na farmě 

there is/there are; množ. číslo pomocí -s 

- představí členy rodiny, podá o nich krátkou informaci Moje rodina 

to have got 

to be 

Přivlast. zájmena 

- počítá do 12, určí celé hodiny Čísla 1 – 12 

Čas 

- pojmenuje lidské tělo Moje tělo 

 

- pojmenuje běžné potraviny Jídlo 
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- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního 

spojení 

- vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje své jméno, používá 

abecední slovník učebnice 

Abeceda 

Práce se slovníkem – transkripční znaky 

- rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova; vyslovuje a 

foneticky správně čte jednoduché fráze v rozsahu základní 

slovní zásoby, reprodukuje krátké říkanky 

- 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 

Nácvik výslovnosti, intonace, čtení, poslechu, psaní 

- před zahájením práce s digitálními technologiemi si sám 

připraví své pracovní místo 

- reprodukuje výrazy z poslechu 

- využívá digitální technologie k opakování a upevňování učiva 

- zvládá základní hygienické návyky spojené s využíváním 

digitálních technologií 

Digitální technologie 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 4. Anglický jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- pozdraví, rozloučí se, vyjádří souhlas a nesouhlas, poprosí, 

poděkuje 

- představí sebe, členy rodiny, přátele 

- pojmenuje barvy 

- počítá do 100- pojmenuje hračky a další vyučovací předměty, 

vyjádří jejich polohu    

- předložkami v, na, vedle 

- pojmenuje známá divoká zvířata a domácí mazlíčky 

- používá slovesa to be, have got 

- pojmenuje vybrané země a národnosti 

- rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě a dokáže na ně  

- reagovat 

-  používá abecední slovník učebnice 

- čte nahlas foneticky správně jednoduché audioorálně    

- připravené texty 

- písemně obměňuje krátké texty se správným použitím zákl.  

- gramatických struktur 

- prezentuje říkanky, básničky a písničky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy: 

Divoce žijící zvířata 

Slovní zásoba 

Barvy 

Vyučovací předměty, jejich umístění 

Vánoce 

Země, národnosti 

Přátelé 

Sbírání jako koníček 

Domácí mazlíčci 

Hračky 

EGS –Evropa a svět nás 

zajímá(1) 

MKV – Kulturní 

diference(1) 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6) 

OSV - Poznávání lidí(6); 

Komunikace (8) 
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 Základní gramatické struktury - mluvnice 

Sloveso „to be“ 

Členy a/the 

Přídavné jméno v přívlastku a přísudku 

Předložky on, in, under 

Zájmeno přivlast. its 

Příslovce místa –at 

Číslovky 13 – 100 

Množné číslo podstatných jmen 

Zájmena „v pádě“ 

Sloveso „to have got“ 

Přivlastňovací pád ´s 

Vazba Let´s 

Yes/No question 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

Výslovnost, intonace 

Technika čtení 

Otázky a odpovědi 

Písemná podoba různých forem sdělení 

 

 Základní pravidla komunikace 

Pozdravy 

Poděkování 

Představování 

 

- vyhledává a přehrává výslovnost daného výrazu 

- přečte s porozuměním elektronický text přiměřeného rozsahu 
Digitální technologie 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 5. Anglický jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- 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 

- učí se říkanky, básničky, písničky a jiné texty 

- používá základní slovní zásobu, např. na téma rodina, zvířata, 

škola, věci kolem nás 

- pozdraví při setkání a loučení, oslovuje, představuje se a 

představí i druhé, sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 

času a dalších osvojovaných témat 

- poděkuje a odpoví na poděkování 

- vyjadřuje souhlas, nesouhlas, radost 

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

- čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché audio-

orálně připravené texty 

- čte potichu krátké texty obsahující převážně známé jazykové 

prostředky 

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

- vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci 

- navazuje kontakt s konkrétní osobou 

 

 

Přítomný čas prostý a průběhový 

Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů 

Slovesa “to be“, “have got“ 

Modální slovesa (can, must) 

Otázka a zápor pomocí slovesa “do“ 

Číslovky 1 – 100 

Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum 
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- vyžádá jednoduchou informaci, odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- písemně obměňuje krátké texty 

- rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a 

smysl, zapojí se do jednoduchým rozhovorů 

- používá abecední slovník učebnice 
- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních 

spojeních o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti 

svých zájmů a každodenního života 

- vyplní osobní údaje do formuláře 
- pracuje s prostředky digitálních technologií, jako je 

interaktivní tabule, digitální slovník 

- čte a orientuje se v elektronických textech 

- využívá digitální technologie k vyhledávání informací, tvorbě 

prezentací, k psaní textů, ke komunikaci 

- využívá programů, aplikací a webových stránek pro 

osvojování slovní zásoby a správné výslovnosti 

Digitální technologie 
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Charakteristika vyučovací předmětu – 2. stupeň 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

Obsahem vyučovacího předmětu Anglický jazyk je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických 

okruhů průřezových témat RVP ZV. Cílem je poskytnout žákům nástroj pro komunikaci při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci 

s počítačem, internetem atd. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky. 

Výuka seznamuje žáky s reáliemi zemí, které tímto jazykem hovoří. Znalost cizího jazyka vede k pochopení jiných cizojazyčných kultur, 

prohlubuje toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi nimi. 

Žáci využívají při osvojování cizího jazyka různé digitální technologie a digitální zdroje. Digitální technologie napomáhají rozvíjet jazykové 

dovednosti žáků, a to nejen v oblasti recepce, ale i produkce. Digitální technologie v cizích jazycích podporují aktivní využívání osvojovaného 

jazyka, komunikaci v daném jazyce a vedou žáka k tvořivému využití jazyka, čímž žáka motivují a vyvolávají pocit, že jazyk je k užitku. Zvládnutí 

cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií usnadňuje žákům orientaci v online prostředí, umožňuje lepší přístup k informacím a 

dovoluje navazovat kontakty v širokém spektru, čímž je umožněna vyšší mobilita žáků a jejich všestrannější a rychlejší orientace v současném 

světě. 

 

Časová dotace: 

6. ročník  4 vyučovací hodiny týdně (z toho 1 disponibilní) 

7. ročník  3 vyučovací hodiny týdně 

8. ročník  3 vyučovací hodiny týdně 

9. ročník  4 vyučovací hodiny týdně (z toho 1 disponibilní) 

 

Místo realizace 

Výuka probíhá v jazykové učebně a kmenových třídách, je založena na modelu britské angličtiny. 

 

Formy a metody realizace 

Výuka probíhá většinou ve třídách dělených na dvě skupiny. V ročníku tak bývá více skupin na anglický jazyk, než je kmenových tříd. 
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- vyučovací hodina – frontální výuka (výklad), práce ve dvojicích, skupinách, samostatná práce, soutěže, testy, PC, video, vyhledávání informací na   

  internetu, využívání digitálních technologií 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- chápe důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život 

- propojuje probraná témata a jazykové jevy  

- samostatně vyhledává nástroje k odstraňování problémů při komunikaci v angličtině 

Učitel: 

- systematicky vede žáky ke správné orientaci v učebnicích a dalších materiálech – slovníky, doplňkové texty, časopisy, k osvojení si termínů a 

pokynů souvisejících s jednotlivými typy cvičení a textů, k ovládnutí abecedy a hledání v abecedním seznamu 

- dává žákům prostor využívat analogie, odhadovat význam neznámých výrazů podle známých a dříve osvojených 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 
- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí 

- nebojí se mluvit anglicky s cizím člověkem  

- naučí se opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba 

Učitel: 

- průběžně zařazuje projekty (miniprojekty) do vyučování 

 

Kompetence komunikativní   

Žák: 

- porozumí jednoduchému sdělení v anglickém jazyce 

- zformuluje jednoduché myšlenky anglicky 

- rozumí promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce 

- využívá dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu 
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Učitel: 

- vytváří žákům dostatečné množství komunikativních situací, aby byli nuceni vyjadřovat svůj názor, svoje mínění, myšlenky 

- předkládá žákům přirozené a aktuální situace, které vychází z potřeb každodenního života, přičemž tito využívají své faktické zkušenosti i fantazii 

- do výuky zařazuje dostatečné množství textů vhodných k nácviku poslechu s porozuměním 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- v jednoduchých situacích vyžádá a poskytne pomoc, radu 

- dodržuje v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování 

- spolupracuje v anglicky hovořící skupině na jednoduchém úkolu 

Učitel: 

- do výuky zařazuje všechny sociální formy práce a efektivně je střídá - frontální práce, práce jednotlivce, práce ve dvojicích, trojicích 

- pěstuje u žáků schopnost hodnotit sami sebe, své spolužáky, jak byli aktivní, co budou muset zlepšit 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- získává představu o zvycích anglicky mluvících zemí a porovnává je se zvyky našimi 

Učitel: 

- dá žákům možnost uvědomit si vlastní identitu prostřednictvím cizího jazyka (seznámení cizince se svou zemí, kulturou, městem, rodinou atd.) 

- předkládá žákům takové materiály, které umožňují získat představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je se zvyky našimi 

 

Kompetence pracovní 
Žák: 

- samostatně pracuje s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem 

- využívá anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí 

Učitel: 

- rozvíjí samostatnou práci žáků s materiály podporujícími výuku cizího jazyka – práce se slovníky, gramatickými příručkami a přehledy, 

vyhledávání   

  zadaných témat v cizojazyčných časopisech, na internetu 
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Kompetence digitální 

Žák: 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých autentických materiálech z různých zdrojů, tyto informace vyhodnocuje a dále zpracovává 

- osvojování cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií 

- adekvátním způsobem reaguje na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě 

Učitel: 

- vede žáky k vyhledávání a zpracování informací, samostatnému vyhledávání a snaze posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje 

- vede žáky k dalšímu digitálnímu zpracovávání, ukládání, zálohování a sdílení získaných informací a vytváření digitálního obsahu 

- vede žáky k uvědomování si existence autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů 

- vede žáky k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání, např. využívání online  

  slovníků 

- vede žáky k využívání odpovídajících čtenářských strategií vhodných pro digitální čtení a k práci (čtení) v prostředí elektronické obrazovky a k 

další   

  práci s textem a informacemi 

- vede žáky k práci s klávesnicí pro cizí jazyky, k formulování písemného vyjádření různými formami 

- klade důraz na osvojení cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií, učí žáky vyhledávat informace v daném cizím jazyce a tyto   

  informace vyhodnocovat a dále zpracovávat 
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Oblast: Období: Předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 6. - 7. ročník Anglický jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Pravidla komunikace a jednoduchá sdělení 
 

- dokáže přečíst krátké jasné texty 

- rozumí známým jménům, slovům a jednoduchým větám 

- vyhledává konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých 

každodenních materiálech (text pohlednice, rozvrh hodin, 

jídelní lístek, plán města...) 

- porozumí často opakovaným frázím a nejběžnější slovní 

zásobě týkající se bezprostředního osobního okolí 

- chápe smysl krátkých, jednoduchých, jasných zpráv a sdělení 

- rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům 

- napíše a odpoví na textovou zprávu nebo e-mail týkající se 

osvojovaných témat 

- vyplní elektronický formulář týkající se jeho osoby, rodiny a 

kamarádů 

- porozumí textu i v elektronické podobě 

Reakce na oslovení, na poděkování, přivítání, rozloučení 

Reakce na jednoduché pokyny 

Komunikace v obchodě, v restauraci 

Rozhovor po telefonu 

Písemná omluva 

Osobní dopis, tvorba jednoduchých plakátů 

Elektronické formuláře online – osobní údaje 

E-mail, výhody a nevýhody osobní komunikace, 

elektronický formulář online (např. dotazník) 

 

OSV – Rozvoj schopnosti 

poznávání (1), Mezilidské 

vztahy (7), Komunikace (8), 

Kooperace a kompetice 

(9), Hodnoty, postoje, 

praktická etika (11) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1), 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality (2) 

Tematické okruhy a slovní zásoba 
 

- používá řadu frází a vět k jednoduchému popsání členů 

rodiny, bydliště, školy, jiných lidí, zvířat atd. 

- dokáže napsat krátký jednoduchý text (pohlednice, pozdrav, 

...)  

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

- napíše velmi jednoduchý dopis 

- napíše krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho 

základních potřeb 

- stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, 

Domov, rodina a přátelé 

Bydlení 

Škola 

Domácí práce  

Zvířata, domácí mazlíčci 

Lidské tělo 

Zdraví, péče o zdraví 

Měsíce, roční doby, svátky 

Cestování 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MKV – Multikulturalita (4) 
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promluvy i konverzace 

- zvládne velmi krátkou společnou konverzaci, i když obvykle 

nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet 

- komunikuje v jednoduchých běžných situacích vyžadujících 

přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech 

Nákupy a móda,  

Stravovací návyky, stravování v restauraci 

Gramatika 
 

 Členy „a, an, the“ 

Slovesa „být, mít, moci/umět“ 

Přivlastňovací přídavná jména; přivlastňování pomocí „´s“ 

Určování času 

Datum 

Časy přítomné (prostý, průběhový) 

Frekvenční příslovce 

Zájmena v předmětovém tvaru 

Řadové číslovky 

Čas minulý prostý 

„Some, any“ 

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

„How much, how many“ 

„A little, a few“ 

 

 

 

 

 

- používá elektronické výkladové slovníky pro práci s textem 

- umí přepínat českou a anglickou klávesnici 

 

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 

prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásoby. 

Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní 

i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 

tematickým okruhům a komunikačním situacím. Práce se 

slovníkem, elektronickým slovníkem.  

 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

95 

 

Oblast: Období: Předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 8. - 9. ročník Anglický jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Pravidla komunikace a jednoduchá sdělení 
 

- při výslovnosti užívá správné frázování, slovní a větný 

přízvuk, výšku a sílu hlasu, tempo řeči pro zajištění plynulosti 

promluvy přiměřeného rozsahu 

- porozumí hlavnímu smyslu srozumitelné běžné promluvy o 

známých věcech pravidelně se vyskytujících ve škole, při 

činnostech ve volném čase, v rodině atd. 

- 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 

- zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

- využívá četby k získání nových poznatků 

- uvědomuje si nejdůležitější rozdíly ve zvycích, postojích, 

hodnotách na základě seznámení s reáliemi cizími i našimi 

- komunikuje v modelových situacích o osvojovaných tématech 

- napíše komentář a vyjádří souhlas nebo nesouhlas s 

příspěvkem na sociální síti, zdůvodní svůj postoj 

- sdílí informace o svých zájmech 

- porozumí textu i v elektronické podobě 

 

 

 

 

Rozhovor o záměrech a úmyslech 

Reakce na předložení návrhu, přijetí, odmítnutí 

Formulace žádosti „could you“ 

Vyjádření plánů pomocí „going to“ 

Orientace ve městě – směr, poloha 

Rada, co dělat či nedělat 

Pocity, nálady 

Pravidla diskuse online; korektní a nekorektní vystupování; 

vyjádření názoru, souhlasu, podpory nebo nespokojenosti 

Způsoby argumentace a kritiky 

 

OSV – Komunikace (8) 

MKV – Multikulturalita (4) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1), 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality (2) 
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Tematické okruhy a slovní zásoba 
 

- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 

- vypráví jednoduchý příběh nebo událost; popíše osoby, místa 

a věci ze svého každodenního života 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

- dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle, 

stručně odůvodní své názory a plány 

- umí říci, co probíhalo v daném okamžiku v minulosti 

- mluví o budoucích plánech a záměrech 

- vyjádří, že něco musíme či nemusíme 

- mluví o zážitcích 

- umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při 

cestování v oblasti, kde se tímto jazykem hovoří 

- dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a 

běžných úloh 

- nabídne, co bude dělat 

- ukáže a popíše cestu 

- odmítne pozvání 

- dává rady 

- dokáže napsat jednoduchý text, který se týká jeho osoby, 

rodiny, školy, volného času 

- vyhledá požadované informace v jednouchých každodenních 

autentických materiálech 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 

požadované informace 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

Počasí, příroda a město  

Rodina, hlavní události v životě člověka 

Zábava, sport, volný čas, zájmová činnost, kultura 

Doprava 

Orientace ve městě, udání polohy a popis cesty 

Škola – pravidla chování 

Povolání, volba povolání 

Dopis 

Reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

Moderní technologie a média 

Společnost a její problémy 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 
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Gramatika 
 

 Slovosled vět oznamovacích, tázacích, záporných,      

Rozkazovacích 

Časy přítomné (jednoduchý, průběhový) 

Časy minulé (jednoduchý, průběhový) 

Časy budoucí (going to, will), průběhový čas 

přítomný pro vyjádření budoucnosti 

Stupňování přídavných jmen 

Tvoření příslovcí 

Tázací příslovce „when, where, how, why“ 

Předložky místa a času 

Spojky „and, but, or, so, because, when, if, that“ 

Sloveso „have to“ 

Modální slovesa (should, could, must, mustn´t) 

Frázová slovesa 

Čas předpřítomný 

Pořadí přídavných jmen v přívlastku před podstatným 

jménem 

Vztažná zájmena „who, which, that“ 

Vedlejší věty uvozené „that, because, so, who, which, 

when“ 

Rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka 

 

 

 

 

 

 

 

- používá různé digitální nástroje (počítač, tablet, interaktivní 

tabuli aj.) podporující výuku cizího jazyka 

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně 

srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem 

prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní 

zásoby. 

Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní 

i písemné komunikaci vztahující se k probíraným 

tematickým okruhům a komunikačním situacím. Práce se 
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      vyhledává doplňující informace k osvojovaným tématům na    

      internetu 

- umí přepínat českou a anglickou klávesnici 

slovníkem, prohlížečem, různými digitálními nástroji. 
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6.1.3 Německý jazyk 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

Obsah výuky se koncentruje na základní řečové dovednosti, jež jsou zapotřebí v situacích, do kterých se může žák dostat při svých jazykových 

znalostech úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Výuka na úrovni A1 se soustřeďuje na porozumění 

slyšenému a čtenému textu, a to v běžných každodenních situacích, v menší míře na produkci a interakci. Vyučovací předmět německý jazyk 

poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě a ve světě. Umožňuje poznávat život a kulturní tradice jiných národů a národností. 

Přispívá k porozumění mezi národy a napomáhá snižovat jazykové bariéry. 

Žáci při výuce německého jazyka pravidelně využívají různé vhodné digitální technologie a digitální zdroje. Digitální technologie používají při 

digitálním zpracování, ukládání, sdílení získaných informací a vytváření digitálního obsahu. 

 

Časová dotace: 

7. ročník                          2 vyučovací hodiny týdně  

8. ročník                          2 vyučovací hodiny týdně  

9. ročník                          2 vyučovací hodiny týdně  

 

Místo realizace: 

- třída 

- jazyková učebna 

- učebna VT 
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Formy a metody realizace: 

- vyučovací hodina – skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, projekty, PC, video,    

  vyhledávání informací na internetu, využívání digitálních technologií 
 

Dělení 

- na skupiny v rámci ročníku 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

- propojuje získané poznatky do širších celků 

- poznává smysl a cíl učení 

Učitel: 

- vede žáky k ověřování výsledků 

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

- sleduje pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- je schopen pochopit problém 

- vyhledává vhodné informace, kriticky myslí 

Učitel: 

- klade vhodné otázky 

- zadává úkoly přiměřené schopnostem žáků 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

- komunikuje na odpovídající úrovni 

- soustavně si rozšiřuje slovní zásobu 

- naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje 

Učitel: 

- vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 

- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

- vede žáky k postupnému přechodu na myšlení v cizím jazyce 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- spolupracuje ve dvojicích, ve skupině 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- je schopen sebekontroly 

Učitel: 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- vede žáky k osvojení zdvořilostních struktur 

- vede žáky k tomu, aby hodnotili své činnosti 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje názory ostatních 

- umí se zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

Učitel: 

- vede žáky k prezentaci jejich názorů a myšlenek 
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- podněcuje u žáků k diskusi 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- je schopen efektivně organizovat svou práci 

- plní zadané úkoly v termínu, hospodárně využívá pomůcky 

Učitel: 

- napomáhá při cestě ke správnému řešení 

- volí různé formy práce 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých autentických materiálech z různých zdrojů 

- reaguje adekvátním způsobem na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě 

- napíše jednoduché texty v elektronické podobě za použití klávesnice pro cizí jazyk 

Učitel: 

- vede žáky k vyhledávání a zpracování informací, samostatnému vyhledávání a snaze posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního 

  zdroje 

- vede žáky k využívání odpovídajících čtenářských strategií vhodných pro digitální čtení a k práci (čtení) v prostředí elektronické obrazovky 

  (posouvání řádků, stránek) a k další práci s textem a informacemi 

- vede žáky k digitálnímu zpracování, ukládání, zálohování, sdílení získaných informací a vytváření digitálního obsahu, případně bez opory o jiné 

  zdroje 

- vede žáky k práci s klávesnicí pro další cizí jazyky, k formulování písemného vyjádření různými formami 

- vede žáky k uvědomování si existence autorského práva a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů 

- vede žáky k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání, např. využívání online 

  slovníků 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 7. Německý jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- 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 osvojovaných témat, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu 

- vyhledá odpovědi na otázky, potřebnou informaci 

- vyslovuje a čte foneticky správně jednoduché texty se známou 

slovní zásobou 

- vyhledává v knižním a elektronickém dvojjazyčném slovníku 

- sdělí základní údaje o své osobě, rodině, kamarádech 

- napíše jednoduchá sdělení týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům 

- prokáže základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti 

Základní pravidla komunikace a jednoduchá 

sdělení v běžných každodenních situacích 

- pozdrav 

- poděkování 

- představování, seznamování 

- uvedení adresy 

OSV – Poznávání lidí (6), 

Mezilidské vztahy (7), 

Komunikace (8) 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MKV – Lidské vztahy (2) 
Fonetika 

- fonetické znaky (pasivně) 

- pravidla výslovnosti 

- základní výslovnostní návyky 

- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

- krátké a dlouhé samohlásky 

- abeceda (přehlásky ä, ö, ü) 

- slovní přízvuk 

- větná melodie, přízvuk 

- slovní přízvuk v cizích slovech 

- /v/ nebo /f/ 

Tematické okruhy: 

- Já a moje rodina, osobní údaje 

- Kamarádi 

- Škola 

- Hodiny 

- Záliby, koníčky, volný čas 

- Reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

Slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů. Práce s knižním a elektronickým 
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slovníkem. 

Základní gramatické struktury a typy vět: 

- číslovky do 2000 

- časování slovesa sein, wohnen, kommen, heißen 

- otázky s tázacím zájmenem 

- jednotné číslo pravidelných sloves v přítomném 

čase 

- předložky in a aus 

- přivlastňování zájmena – mein, dein 

- mögen v jednotném čísle 

- otázky typu ano-ne 

- spojky und, aber, oder 

- zájmeno man 

- 2. pád osobních jmen 

- člen určitý 

- slovesa haben, unterrichten, rechnen, reden 

- am + den 

- um+ přesný čas 

- von-bis 

 

Jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění. 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 8. Německý jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- zdokonaluje správnou výslovnost 

- zdokonaluje samostatný písemný projev 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

- napíše krátkou textovou zprávu, ve které uvede informaci o místě 

a čase 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele a adekvátně na 

ně reaguje 

- zapojí se do jednoduché konverzace a sdělí jednoduchým 

způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

- vyhledá v textu potřebnou informaci a odpověď na otázku 

- používá dvojjazyčný knižní a elektronický slovník 

- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným 

tématům 

- prokáže základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům 

- prokáže znalosti terminologie pro práci s digitálními 

technologiemi 

Základní pravidla komunikace 

- pozdrav, poděkování 

- představování 

OSV – Mezilidské vztahy (7), 

Komunikace (8) 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MKV – Lidské vztahy (2), 

Etnický původ (3), 

Multikulturalita (4) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6) 

Fonetika 

- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

- slabé koncovky –e, -er, -en 

- dlouhé a krátké o 

- přízvuk na samohláskách v jedn. a mn. čísle 

- znělé a neznělé souhlásky b, d, g -  p, t, k 

Tematické okruhy: 

- Škola 

- Jídlo a nápoje 

- Zdraví 

- Lidské tělo 

- Rodina 

- Povolání 

- Zvířata 

- Domov 

- Reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

- Terminologie jazyka pro práci s digitálními 

technologiemi 

 

Slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů. Práce s knižním a elektronickým 

slovníkem. 
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Základní gramatické struktury a typy vět 

- vykání, předložky für a in 

- sloveso mögen v podmiňovacím způsobu + 4. pád 

- es gibt + 4. pád, silná slovesa nehmen a essen 

- osobní zájmeno es, přivlastňovací zájmena v jedn. a 

mn. č. 

- osobní zájmena ve 4. pádě, slovesa arbeiten, starten 

a finden, silná slovesa fahren, schlafen, waschen 

- podstatná jména s příponou –in 

- příslovce místa, způsobová slovesa 

- slovesa putzen a gießen, rozkazovací způsob 

- Wo? + 3. pád 

 

Jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění. 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Jazyk a jazyková komunikace 9. Německý jazyk 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a 

podobné otázky pokládá 

- srozumitelně a plynule komunikuje v situacích souvisejících se 

životem v rodině, ve škole a běžných každodenních situacích 

- rozumí monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, 

jejich význam dokáže odhadnout 

- rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k 

dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm potřebnou informaci 

- sestaví krátkou zprávu nebo sdělení na zadané téma za správného 

použití základních gramatických struktur a vět 

- napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech 

- vyplní jednoduchý elektronický formulář týkající se základních 

osobních údajů 

- používá knižní i elektronické slovníky 

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat 

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

- prokáže základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti 

Základní pravidla komunikace 

- pozdravy 

- poděkování 

- představování 

OSV – Poznávání lidí (6), 

Komunikace (8) 

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět (2) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Multikulturalita (4) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6) 

VDO – Občanská společnost a 

škola (1) 

Fonetika 

- přízvuk u sloves s odlučitelnou předponou 

- přízvuk ve složených slovech 

- přízvučné a nepřízvučné slabiky 

- samohláska před dvojitou souhláskou 

- větný přízvuk 
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Tematické okruhy 

- Počasí 

- Datum 

- Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v 

týdnu, hodiny) 

- Přesný čas 

- Denní rozvrh 

- Oblékání, nákupy 

- Prázdniny 

- Dopravní prostředky 

- Obec 

- Orientace ve městě, popis cesty 

- Příroda 

- Reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

- Elektronické formuláře – osobní údaje 

 

Slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů. Práce s knižním a elektronickým 

slovníkem. 
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Základní gramatické struktury a typy vět 

- Wohin + 4. pád, zu + 3. pád, in + 4. pád 

- Mit wem? mit + osobní jména, mit + 3. pád 

- sloveso helfen, sloveso sich treffen (1. os. mn. č.) 

- způsobová slovesa – dürfen, wollen 

- slovesa s odlučitelnou předponou 

- řadové číslovky 

- sloveso werden 

- osobní zájmena ve 3.p. ve 4. pádě (mn. č.) 

- tázací zájmena welcher/welche/welches 

- ukazovací zájmena der, die, das 

- slovesa stehen, passen a gefallen + 3. pád 

- für + 4. pád 

- préteritum – sein, haben 

- souvětí se spojkou deshalb 

- slovesa schenken a wünschen + 3./4. pád 

- Wann? im/am/um/von-bis; vor a nach + 3. pád 

- Wohin? nach + místní názvy 

 

Jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění. 
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6.2 Matematika a její aplikace 

Charakteristika vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci 

s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Je rozdělena do čtyř oblastí – Číslo a početní operace; Závislosti, vztahy a 

práce s daty; Geometrie v rovině a v prostoru; Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

 

6.2.1 Matematika 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

Vyučovací předmět Matematika je vyučován ve všech ročnících 1. stupně. 

 

Časová dotace: 

1. ročník  4 vyučovací hodiny týdně 

2. ročník  5 vyučovacích hodin týdně (z toho 1 disponibilní) 

3. ročník  5 vyučovacích hodin týdně (z toho 1 disponibilní) 

4. ročník  5 vyučovacích hodin týdně (z toho 1 disponibilní) 

5. ročník  4 vyučovací hodiny týdně 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Důraz je kladen na: 

- aktivní činnosti, které jsou typické pro užití matematiky v reálných situacích – odhady, měření a porovnávání velikostí a  

  vzdáleností, orientace 

- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorů algoritmů 

- rozvíjení logického myšlení a řešení matematických problémů 

- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení 

- rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti při řešení úloh 
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Místo realizace 

Ve výuce matematiky převládá výuka v učebně.  

Organizace výuky 

Do výuky mohou být zařazovány různé formy práce např. skupinová, ve dvojicích, individuální. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák 

- řeší samostatně praktické úkoly s použitím teoretických poznatků 

- má dostatek učebních textů a pomůcek 

- vypracovává domácí úkoly 

Učitel 

- zadává žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků 

- zařazuje do výuky problémové vyučování 

- zadává motivační domácí úkoly 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák 

- vybírá si pořadí příkladů při jejich vypracovávání 

- řeší modelové příklady 

- bez obav požádá učitele o pomoc 

Učitel 

- nebrání žákům při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů 

- zařazuje modelové příklady při řešení problémů pomocí algoritmů 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům  

   sebedůvěru 
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Kompetence komunikativní 

Žák 

- příklady řeší různými postupy, žák užívá správnou terminologii a symboliku  

Učitel 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- vede k využívání správné terminologie a symboliky 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák 

- dodržuje dohodnutá pravidla 

- žák hodnotí svou vlastní práci, vnímá vlastní pokrok 

- ve výuce využívá hry, na nichž se sám podílí 

Učitel 

- důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci 

 

Kompetence občanské 

Žák 

- žák má možnost prožít vlastní úspěch 

- pracuje s příklady každodenního života 

Učitel 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- zadává žákům konkrétní příklady z každodenního života 

 

Kompetence pracovní 

Žák 

- vyrábí si pomůcky do výuky 

Učitel 

- umožňuje žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky 
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Kompetence digitální 

Žák 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení 

- využívá digitální technologie při učení i v běžném životě 

- digitální technologie využívá při řešení matematických úloh a problémů, k získávání dat, dohledávání chybějících informací 

- při sdílení informací jedná bezpečně a eticky 

- dodržuje základní hygienické návyky  

Učitel 

- učí žáky rozlišovat symboly a porozumět jejich významu 

- vede žáky k posouzení dat s ohledem na řešený problém, dohledávání chybějících informací potřebných k řešení úloh 

- motivuje žáky k využití digitálních technologií v situacích, které jim usnadní činnost 

- vede žáky k ověřování si informací z více zdrojů 

- klade důraz na používání kalkulátoru, např. při provádění kontroly odhadů 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Matematika a její aplikace 1. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Číslo a početní operace  

- používá přirozená čísla do 20 k modelování reálných situací; 

počítá vyučovací předměty v daném souboru; vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

- čte, zapisuje a porovnává čísla do 20; užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

- užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

do 20 (sčítání a odčítání) 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené 

početní operace 

- provádí rozklad na desítky 

- řeší jednoduché slovní úlohy 

Obor přirozených čísel 

Zápis čísla v desítkové soustavě 

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty  

- doplňuje tabulky; posloupnosti čísel Doplňuje tabulky 
 

Geometrie v rovině a v prostoru  

- geometrické útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev 

- orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod. 

Základní útvary v rovině – čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh 

Základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, koule 

 

- využívá digitální technologie při opakování a procvičování učiva 

- učí se používat základní matematické symboly 

- před zahájením práce s digitálními technologiemi si za pomoci 

učitele připraví své pracovní místo 

Digitální technologie 
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- po práci s digitálními technologiemi provede relaxační a 

uvolňovací cviky 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Matematika a její aplikace 2. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Číslo a početní operace  

- používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá 

vyučovací předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným 

počtem prvků 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100,seřadí je 

sestupně i vzestupně 

- zobrazí číslo na číselné ose, užívá lineární uspořádání 

- sčítá a odečítá čísla do 100 

- provádí zpaměti jednoduché početní operace 

- počítá příklady se závorkami 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje početní operace 

- provede jednoduchý zápis slovní úlohy 

- zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun 

- uvede příklad využití platební karty 

- odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu 

- počítá s mincemi i bankovkami, vytváří jednoduché úlohy 

z praktického života 

- učí se násobit a dělit 

Obor přirozených čísel do 100 

Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 

Vlastnosti početních operací s přirozenými  čísly 

Práce s penězi 

Násobilka 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty  

- orientuje se v čase – zná pojmy minulost, přítomnost, budoucnost 

- doplňuje tabulky, posloupnost čísel 

 

 

Diagramy, tabulky 
 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

117 

 

Geometrie v rovině a v prostoru  

- připraví si pomůcky ,které potřebuje k rýsování 

- zná pojem – bod, přímka, čára, úsečka 

- narýsuje rovnou a lomenou čáru; křivou čáru 

- rozezná, pojmenuje a vyjmenuje, modeluje základní rovinné 

útvary-čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 

- rozezná pojmenuje, vymodeluje jednoduchá tělesa – krychle, 

kvádr, koule, válec 

- najde v praktickém životě jejich prezentaci 

- porovnává velikost útvarů 

- měří a odhaduje délku úsečky 

- narýsuje úsečku dané délky 

- rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

Základní útvary v rovině 

Rovná a lomená čára, křivá čára 

Základní útvary v prostoru 

Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 

Krychle, kvádr, koule, válec 

Délka úsečky, jednotky délky 

Osově souměrné útvary 

 

- používá základní matematické symboly 

- učí se pracovat s numerickou klávesnicí na PC 

- využívá kalkulačku při provádění kontroly odhadů 

- programuje jednoduché robotické hračky 

Digitální technologie 

Práce s tabulkou 

Diagramy 

Robotické stavebnice 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Matematika a její aplikace 3. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Číslo a početní operace  

- používá přirozená čísla k modelování reálných situací, rozlišuje 

soubory s daným počtem prvků, čte, porovnává přirozená čísla do 

1000 

- zakresluje obraz daného čísla na číselné ose 

- zapisuje a užívá vztah rovnosti a nerovnosti 

- uplatňuje zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

- užívá násobení a dělení při řešení praktických úloh 

- používá tabulkové zápisy v praxi(ceny zboží) 

- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

- tvoří úlohy, ve kterých modeluje osvojené početní operace 

Obor přirozených čísel do 1000 

Zápis čísla v desítkové soustavě-číselná osa 

Násobilka-násobení, dělení v oboru malé násobilky 

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

Písemné algoritmy početních operací 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty  

- orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

- popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

- doplňuje tabulky, schémata posloupnosti čísel 

Závislosti a jejich vlastnosti 

Tabulky ,práce s údaji, pohyb ve čtvercové síti, na 

číselné ose 

 

Geometrie v rovině a v prostoru  

- rozezná, pojmenuje základní rovinné útvary 

- pojmenuje- krychle, kvádr koule 

- popisuje hrany, strany, vrcholy 

- mění, odhaduje a porovnává délku útvarů 

- odhaduje délku úsečky, určuje délku úsečky měřením v cm, mm 

- rozeznává jednoduché souměrné útvary v rovině 

Základní útvary v rovině 

Lomená čára, přímka ,polopřímka, úsečka, čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kruh 

Útvary v prostoru (tělesa) 

Velikost útvarů 

Úsečky 

Osově souměrné útvary 
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- hledá příklady, kdy digitální technologie usnadňují život člověku 

- využívá digitální technologie pro procvičení a hlubší porozumění 

učivu 

- ovládá  a využívá určené výukové aplikace při svém učení 

- pracuje s numerickou klávesnicí na PC 

- využívá kalkulačku při kontrole výpočtů 

- programuje jednoduché robotické hračky 

 

Digitální technologie 

Práce s tabulkou 

Robotické hračky 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Matematika a její aplikace 4. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Číslo a početní operace  

- orientuje se v oboru přirozených čísel do 1 000 000 

- zapíše přirozená čísla do 1 000 000 (přesné psaní řádů) 

- orientuje se na číselných osách 

- určuje čísla hned před, hned za –daným číslem 

- porovnává přirozená čísla do 1 000 000  

- využívá malé násobilky 

- provádí písemné i pamětné operace v oboru přirozených čísel 

- kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

do 1 000 000 

- řeší, sestavuje slovní úlohy 

- dodržuje přesné psaní řádů 

- využívá při pamětném počítání komutativnost a asociativnost 

sčítání a násobení 

- řeší úlohy co nejvýhodněji 

- vytváří si algoritmy písemného násobení jednociferným a 

dvojciferným činitelem; písemného dělení jednociferným 

dělitelem 

- rozvíjí si algoritmy písemného sčítání, písemného odčítání 

v oboru přirozených čísel do 1 000 000 

 

 

 

 

 

Obor přirozených čísel do 1 000 000 

Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 

Násobilka 

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

Písemné algoritmy písemných operací 
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Závislosti, vztahy a práce s daty  

- vyhledává, sbírá a třídí data 

- vnímá složitosti reálného světa 

- převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času 

- využívá jednotky v praxi 

- vytváří jednoduché tabulky 

Závislosti a jejich  vlastnosti 

Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 
 

Geometrie v rovině a v prostoru  

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché 

konstrukce 

- sčítá a odčítá graficky úsečky 

- sestrojí osu úsečky, střed úsečky 

- znázorní sítě těles krychle, kvádru 

- převádí jednotky délky 

- využívá jednotky v praxi 

- pomocí vzorců vypočítá obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku 

- pomocí vzorců vypočítá obsah obdélníku, čtverce 

- využívá čtvercové sítě a základní jednotky obsahu 

- rozpozná rovnoběžky, různoběžky 

- sestrojí kolmice a rovnoběžky 

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 

 

 

 

 

 

 

Základní útvary v rovině-lomená čára, přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník 

,trojúhelník ,kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

Základní útvary v prostoru-kvádr, krychle, jehlan, 

koule, kužel, válec 

Délka úsečky 

Obvod a obsah obrazce 

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

Osově souměrné útvary 
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Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení 

je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

Slovní úlohy 

Číselné a obrázkové řady 

Magické čtverce 

Prostorová představivost 

 

Zlomky  

- používá různé způsoby kvantitativního vyjádření části celku 

zlomkem 

- sčítá zlomky se stejným jmenovatelem  v jednoduchých 

případech 

- řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, 

pětiny, desetiny daného počtu 

Celek, část, zlomek 
 

- před zahájením práce s digitálními technologiemi si připraví své 

pracovní  místo 

- využívá digitální technologie k opakování a upevňování učiva 

- doplní údaje, které chybí v tabulce 

- pracuje s tabulkami, data do nich umí správně umístit 

- řeší jednoduché slovní úlohy a problémy s využitím digitálních 

technologií 

- provádí početní operace pomocí kalkulátoru 

 

Digitální technologie 

Práce s daty v elektronické podobě 
 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

123 

 

Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Matematika a její aplikace 5. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Číslo a početní operace  

- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel do 

1 000 000, nad 1 000 000 

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 

- využívá při pamětném, písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení 

- provádí pamětné početní operace v oboru přirozených čísel 

- řeší a tvoří úkoly, ve kterých aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel 

- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty 

- pracuje s desetinnými čísly ; porovnávání desetinných čísel, 

násobení desetinných čísel 10 a 100,dělení desetinných čísel 10 a 

100,sčítání a odčítání deset. čísel, zaokrouhlování deset. čísel a 

násobení a dělení deset. čísel přirozeným číslem 

- pracuje se zlomky; desetinné zlomky, porovnává, sčítá a odčítá 

zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 

- porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a 

toto číslo vyznačí na číselné ose 

- znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla 

v rozmezí „- 100 až +100“  

- nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě 

 

 

Obor přirozených čísel do 1 000 000,  

nad 1000 000 

Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa 

Násobilka 

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 

Písemné algoritmy početních operací 

Desetinná čísla 

Zlomky 

Číselná osa (kladná a záporná část) 

Měření teploty 

Vyjádření dlužné části 
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Závislosti, vztahy a práce s daty  

- vyhledává, sbírá a třídí data 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy  

Závislosti a jejich vlastnosti 

Diagramy ,grafy ,tabulky, jízdní řády 
 

Geometrie v rovině a v prostoru  

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary, užívá jednoduché 

konstrukce 

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice 

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 

- určí obsah tělesa pomocí sítě 

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí  osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 

Základní útvary v rovině-lomená čára ,přímka, 

polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 

trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník 

Délka úsečky: jednotky délky a jejich převody 

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

Obvod a obsah obrazce 

Základní útvary v prostoru-kvádr, krychle, jehlan, 

koule, kužel, válec 

Osově souměrné útvary 

 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejich řešení 

je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

Slovní úkoly 

Číselné a obrázkové řady 

Magické čtverce 

Prostorová představivost 

 

- zapíše a utřídí data s využitím digitálních technologií 

- rozhodne, která data jsou podstatná s ohledem na řešený problém 

- získá nebo dohledá chybějící data v doporučeném digitálním 

zdroji 

- využije pro uspořádání získaných dat tabulku, diagram, schéma 

- navrhne způsob grafického záznamu informací za pomocí 

digitálních technologií 

- posoudí, kdy mu digitální technologie napomohou při řešení úloh 

a problémů vycházejících z praktického života a využije je 

Digitální technologie 

Třídění dat 

Práce s tabulkou 

Slovní úlohy 

 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

125 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu 

Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět. Vyučovací předmět Matematika je úzce spjat s ostatními 

vyučovací předměty (např. Fyzika – převody jednotek, rovnice; Chemie – řešení rovnic, převody jednotek). 

Při výuce se zaměřujeme především na využití matematiky v reálných situacích, osvojení pojmů a matematických postupů. Důraz je kladen také na 

rozvoj abstraktního, exaktního myšlení a logické i kritické usuzování. 

Ve výuce matematiky využíváme digitální technologie jako nástroj pro efektivní řešení matematických problémů, zpracování dat, prezentaci a 

interpretaci výsledků. Žáci se na druhém stupni učí rozpoznat situace, kdy jim kalkulátory ulehčí řešení algoritmických úloh a napomáhají s 

rutinními výpočty. Jejich pozornost se tak může přesunout na podstatu řešení problému.  

 

Časová dotace: 

6. ročník    4 hodiny týdně (z toho 1 disponibilní) 

7. ročník    4 hodiny týdně 

8. ročník    4 hodiny týdně 

9. ročník 5 hodin týdně (z toho 1 disponibilní) 

 

Místo realizace: 

- třídy, učebna VT 

 

Formy a metody realizace: 

- vyučovací hodina – frontální výuka (výklad), práce ve dvojicích, skupinách, samostatná práce, soutěže, testy, PC, využívání digitálních   

  technologií 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 
Žák:  

- osvojuje si základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů 

- vytváří si zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 

- využívá prostředků výpočetní techniky 

Učitel: 

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

- vede žáky k plánování postupů a úkolů 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

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

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model 

- provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky 

- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 

Učitel: 

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

- vede žáky k ověřování výsledků 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- zdůvodňuje matematické postupy 

- vytváří hypotézy 

- komunikuje na odpovídající úrovni 

Učitel: 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- podle potřeby pomáhá žákům 
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Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- spolupracuje ve skupině 

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

Učitel: 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje názory ostatních 

- formuje si volní a charakterové rysy 

- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 

Učitel: 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

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

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, účelně používá digitální technologie při řešení rutinních výpočtů 

- vyhodnocuje a porovnává soubory dat, prezentuje a interpretuje výsledky i za pomoci digitálních technologií 

- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině, účelně používá digitální prostředí k manipulaci s modely těles 

- používá kalkulátor při rutinních výpočtech odpovídajících učivu daného ročníku 

- vhodně volí a využívá digitální technologie a aplikace k ulehčení výpočtů algoritmických úloh odpovídajících učivu daného ročníku 

Učitel: 

- vytváří situace, kdy využití digitálních technologií napomůže k efektivnímu řešení matematického problému 

- vede žáky k využívání digitálních technologií pro správu a vyhodnocení dat, prezentaci a interpretaci výsledků 

- umožňuje žákům využívat digitálních pomůcek při modelování matematických situací a řešení matematických úloh i problémů a volit efektivní   

  postupy 

- vede žáky k tomu, aby zapojovali do řešení úloh a problémů i digitální technologie, porovnávali využití tradičních a digitálních prostředků,   
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  diskutovali o nich 

- nabízí příležitosti k tomu, aby žáci navrhovali vlastní statistická šetření v oblastech jejich zájmů, posuzovali získaná data, výsledky   

  prezentovali, zobecňovali a diskutovali o metodách a výsledcích 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Matematika a její aplikace 6. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 

- umí zobrazit přirozené číslo na číselné ose 

- provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně 

- provádí odhady a kontrolu výpočtů 

- zaokrouhluje 

Přirozená čísla a počítání s přirozenými čísly 

- přirozená čísla - jejich znázornění a zápis  

- rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 

- porovnávání přirozených čísel 

- zaokrouhlování přirozených čísel 

- sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel 

 

- čte a zapisuje desetinná čísla a zlomky 

- umístí obraz čísla na číselné ose 

- porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla 

- provádí početní operace se desetinnými čísly 

- řeší slovní úlohy na užití desetinných čísel a zlomků 

Desetinná čísla a zlomky 

- zlomky 

- desetinná čísla a jejich znázorňování 

- sčítání a odčítání desetinných čísel 

 

- rozlišuje a užívá pojmy přímka, polopřímka a úsečka 

- rýsuje lineární útvary 

- převádí jednotky délky a obsahu 

- umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku 

- umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku 

Geometrické útvary v rovině (rovinné útvary) 

- body, přímky, polopřímky, úsečky 

- vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů) 

- kružnice, délka úsečky, střed úsečky, osa úsečky 

- obdélníky, čtverce, trojúhelníky 

- převody jednotek délky 

- obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku 

- obsah čtverce a obdélníku 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

- charakterizuje jednotlivá tělesa (krychle a kvádr) 

- umí načrtnout a narýsovat síť kvádru a krychle a vymodelovat 

z ní těleso 

- načrtne obraz kvádru a krychle 

- vypočítá povrch kvádru a krychle 

Geometrická tělesa 

- krychle, kvádr, válec, koule 

- síť kvádru a krychle 

- povrch kvádru a krychle 
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- porovnává, zaokrouhluje a provádí odhady 

- provádí početní operace s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, 

násobení a dělení 10, 100, 1000) 
- převádí jednotky délky, hmotnosti a obsahu 

Desetinná čísla; jednotky délky, hmotnosti a obsahu 

- tisíciny, desetitisíciny 

- porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel 

- sčítání a odčítání desetinných čísel 

- násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 

- jednotky délky 

- jednotky hmotnosti 

- jednotky obsahu 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1) 

OSV – Kooperace a 

kompetice (9) 

- umí násobit a dělit desetinné číslo přirozeným a desetinným 

číslem 

 

 

Násobení a dělení desetinných čísel 

- násobení desetinného čísla přirozeným číslem 

- násobení desetinného čísla desetinným číslem 

- dělení desetinného čísla přirozeným číslem 

- dělení desetinného čísla desetinným číslem 

 

- zná pojem násobek a dělitel 

- umí použít znaky dělitelnosti 

- rozumí pojmu prvočíslo a číslo složené 

- dokáže rozložit číslo na součin prvočísel 

- určuje a užívá násobky a dělitele 

- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel 

Dělitelnost přirozených čísel 

- dělitel 

- násobek 

- kritéria dělitelnosti 

- prvočísla a složená čísla 

- společní dělitelé; největší společný dělitel 

- společné násobky; nejmenší společný násobek 

 

- narýsuje úhel dané velikosti 

- dokáže graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu 

- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

- provádí početní operace s velikostmi úhlů 

- určí úhly vrcholové a vedlejší; umí využívat jejich vlastnosti 

- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti  

- určí osu souměrnosti daného obrazu 

- určí osově souměrný útvar 

Úhly; osová souměrnost 

- úhel a jeho osa 

- odhad a měření velikosti úhlu 

- úhly malé i větší 

- druhy úhlů 

- sčítání a odčítání úhlů 

- shodné útvary 

- osová souměrnost 

- osově souměrné útvary 
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- určí a popisuje trojúhelníky a zná jejich vlastnosti 

- umí sestrojit těžnice a výšky trojúhelníku 

- sestrojí opsanou a vepsanou kružnici trojúhelníku 

Trojúhelníky 

- součet vnitřních úhlů trojúhelníku 

- trojúhelníky rovnoramenné, rovnostranné, ale i jiné 

- výšky trojúhelníku 

- těžnice a těžiště trojúhelníku 

- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 

 

- sestrojí obraz kvádru a krychle ve volném rovnoběžném 

promítání 

- vypočítá povrch a objem kvádru a krychle 

- řeší úlohy na výpočet povrchu a objemu kvádru a krychle 

- převádí jednotky objemu 

 

 

 

- používá kalkulátor při rutinních výpočtech odpovídajících učivu 

daného ročníku 

- využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických 

úloh odpovídajících učivu daného ročníku 

- provádí jednoduché výpočty (zapisuje jednoduché vzorce a 

používá funkci součtu) v prostředí tabulkového procesoru 

 

Krychle a kvádr 

- zobrazujeme krychle a kvádry 

- povrch kvádru a krychle 

- objem kvádru a krychle 

- převody jednotek objemu 

- litry, hektolitry, decilitry 

 

Práce s kalkulačkou, algoritmy početních operací ve 

vhodném prostředí, seznámení s prací v tabulkovém 

procesoru (jednoduché výpočty, formát čísla). 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Matematika a její aplikace 7. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- modeluje a zapisuje zlomkem část celku 

- převádí zlomky na desetinná čísla a naopak 

- porovnává zlomky 

- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část 

(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 

procentem) 

Zlomky 

- čtení a zápis zlomku 

- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly 

- zobrazení na číselné ose 

- převrácené číslo; převrácený zlomek 

- smíšené číslo 

- složený zlomek 

 

 

- rozlišuje kladná a záporná čísla 

- umí zobrazit kladná a záporná čísla na číselné ose 

- chápe pojem opačné číslo 

- určí absolutní hodnotu daného čísla 

- provádí početní operace v oboru celých čísel 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých čísel 

Celá čísla 

- čtení a zápis čísla 

- číselná osa, zobrazení na číselné ose 

- čísla navzájem opačná 

- absolutní hodnota 

- početní operace 

 

 

- provádí početní operace v oboru racionálních čísel 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nich využívá matematický aparát v oboru racionálních 

čísel 

Racionální čísla 

- porovnávání racionálních čísel 

- početní operace 

 

 

- umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami 

- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 

- dělí celek na části v daném poměru 

- pracuje s měřítky map a plánů 

- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem 

Poměr; přímá a nepřímá úměrnost 

- pojem 

- zvětšení a zmenšení v daném poměru 

- měřítko 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 
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- rozumí a využívá pojem úměra 

- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 

- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

- úměra 

- přímá a nepřímá úměrnost 

- závislosti – příklady závislostí z praktického života 

a jejich vlastnosti 

- trojčlenka 

- chápe pojem 1 % 

- užívá základní pojmy procentového počtu 

- vyjádří část celku pomocí procent 

- řeší slovní úlohy 

- chápe pojem promile 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část 

je větší než celek) 

Procenta 

- pojem „procento“ 

- základ, procentová část, počet procent 

- promile 

- jednoduché úrokování 

- slovní úlohy 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

- pozná shodné útvary 

- věty o shodnosti trojúhelníků užívá k argumentaci a v početních i 

konstrukčních úlohách 

- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků 

- dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

Trojúhelník 

- shodnost trojúhelníků; věty o shodnosti trojúhelníků 

- trojúhelníková nerovnost 

- konstrukce trojúhelníků 

 

 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti 

- určí středově souměrný útvar 
Středová souměrnost 

- sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti 

 

 

- umí charakterizovat pojem rovnoběžníku  

- rozlišuje různé typy rovnoběžníků 

- umí sestrojit rovnoběžník 

- odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku 

Čtyřúhelníky - rovnoběžníky 

- pojem 

- vlastnosti 

- rozdělení 

- konstrukce 

- obvod a obsah 
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- odhaduje a vypočítává obsah trojúhelníku 

- rozpozná a pojmenuje lichoběžník 

- umí sestrojit lichoběžník 

- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

Trojúhelník a lichoběžník 

- obsah trojúhelníku 

- pojem lichoběžník 

- konstrukce 

 

- rozezná a pojmenuje hranol 

- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 

- načrtne a narýsuje síť hranolu 

- odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu 

 

 

- modeluje řešení geometrických úloh pomocí dynamického 

geometrického softwaru 

 

- používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu 

daného ročníku 

- využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických 

úloh odpovídajících učivu daného ročníku 

Povrch a objem hranolů 

- pojem hranol 

- kolmý hranol 

- povrch a objem hranolu 

- využití grafického softwaru (k řešení úloh 

odpovídajících učivu v daném ročníku) 

 

 

Využití digitálních technologií pro rutinní výpočty 

(kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje 

odpovídající učivu v daném ročníku). 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Matematika a její aplikace 8. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek, 

pomocí kalkulačky 

- užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech  

- chápe pojem reálné číslo 

Druhá mocnina a odmocnina 

- pojem „druhá mocnina a odmocnina“ 

- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 

- určení druhých mocnin a odmocnin 

- pojem reálného čísla 

 

- rozliší odvěsny a přepony 

- využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého 

trojúhelníku 

- umí využít poznatky ve slovních úlohách 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

Pythagorova věta 

- pojem 

- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku 

- užití Pythagorovy věty 

 

 

- zapíše číslo ve tvaru a . 10 n pro 1 < a <10, n je celé číslo 

- provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 
Mocniny s přirozeným mocnitelem 

- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem 

- rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 

- zápis čísla pomocí mocnin deseti 

- početní operace s mocninami s přirozeným 

mocnitelem 

 

- rozumí pojmu výraz 

- matematicky popisuje jednoduché reálné situace s využitím 

proměnných 

- určí hodnotu výrazu 

- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text 

- umí dosadit do výrazu s proměnnou 

- provádí početní operace s výrazy 

- sčítá a násobí mnohočleny 

Výrazy; mnohočleny 

- číselný výraz a jeho hodnota 

- proměnná 

- výrazy s proměnnými 

- úpravy výrazů 

- mnohočleny 

- sčítání a odčítání mnohočlenů 
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- provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

- násobení mnohočlenů 

- rozklad mnohočlenu na součin 

- vzorce pro druhé mocniny dvojčlenů 

- umí řešit lineární rovnice 
Rovnice 

- připomenutí výrazů 

- ekvivalentní úpravy rovnic 

- lineární rovnice a jejich řešení 

 

- matematicky popisuje jednoduché reálné situace 

- vyřeší daný problém aplikací získaných matematických  

poznatků a dovedností 

- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou, …) 

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 

- ověří výsledek řešení 

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh, 

nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Slovní úlohy 

- číselné a logické řady 

- číselné a obrázkové analogie 

- slovní úlohy 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do 

tabulek 

- vyhledá, vyhodnocuje a zpracovává data 

- porovnává soubory dat 

- používá tabulkový procesor: organizuje data a zjišťuje základní 

vlastnosti souboru, vybere data v tabulce podle jednoho kritéria, 

třídí data v tabulce podle více kritérií   

Shromažďování, třídění a vyhodnocování 

statistických údajů a dat 

- základní statistické pojmy 

- základní charakteristiky statistického souboru 

- nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky 

- četnost znaku 

- aritmetický průměr 

- vlastnosti souboru dat 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice 

- určí vzájemnou polohu dvou kružnic 

- vypočítává obvod a obsah kruhu 

- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních 

rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických 

problémů 

- využívá matematickou symboliku 

Kruh, kružnice 

- vzájemná poloha přímky a kružnice 

- vzdálenost bodu od přímky 

- vzájemná poloha dvou kružnic 

- Thaletova věta 

- délka kružnice a obvod kruhu 
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- odhaduje a vypočítá obvod a obsah základních rovinných útvarů - obsah kruhu 

- charakterizuje válec 

- vypočítá povrch a objem válce 
Válec (rotační válec) 

- pojem 

- povrch válce 

- objem válce 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

- umí sestrojit jednoduché konstrukce 

- rozumí pojmu množiny všech bodů dané vlastnosti 

- využívá poznatků (výška, těžnice, Thaletova kružnice, …) 

v konstrukčních úlohách 

- využívá pojem „množina všech bodů dané vlastnosti“ 

k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových 

konstrukčních úloh 

- načrtne a sestrojí rovinné útvary 

- využívá digitální prostředí pro manipulaci s prostorovými útvary 

 

- používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu 

daného ročníku 

- využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických 

úloh odpovídajících učivu daného ročník 

Konstrukční úlohy 

- jednoduché konstrukce 

- množiny všech bodů dané vlastnosti 

- Thaletova kružnice 

- konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 

- pravidelné mnohoúhelníky 

- využití grafického softwaru (k řešení úloh 

odpovídajících učivu v daném ročníku) 

 

 

 

Využití digitálních technologií pro rutinní výpočty 

(kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje 

odpovídající učivu v daném ročníku). 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Matematika a její aplikace 9. Matematika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

(metoda sčítací a dosazovací) 

- řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic 

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav rovnic 

Soustavy rovnic 

- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních 

rovnic 

 

- zakreslí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic 

- chápe pojem funkce 

- rozlišuje lineární a kvadratickou funkci 

- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce 

- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních 

vztahů 

- užívá funkční vztahy při řešení úloh 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

Funkce 

- pravoúhlá soustava souřadnic 

- pojem funkce 

- lineární funkce (přímá úměrnost) 

- kvadratická funkce 

- nepřímá úměrnost 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1) 

 

- rozkládá výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců) 

- provádí početní operace s lomenými výrazy 
Výrazy (rozšiřující téma – lomené výrazy) 

- úpravy výrazů pomocí vzorců 

- rozklad výrazů na součin 

- pojem lomený výraz 

- početní operace s lomenými výrazy 

 

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o 

lomených výrazech 
Rovnice s neznámou ve jmenovateli  

- rozliší shodné a podobné útvary 

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti 

trojúhelníků 

Podobnost 

- podobnost 

- věty o podobnosti trojúhelníků 
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- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 

- určí a charakterizuje základní prostorové útvary, analyzuje jejich 

vlastnosti 

- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

- načrtne a sestrojí sítě základních těles 

- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu 

- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje 

poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích 

oblastí 

- využívá digitální prostředí pro manipulaci s prostorovými útvary 

Tělesa 

- jehlan 

- kužel (rotační kužel) 

- koule 

- povrch a objem těles 

- logické a netradiční geometrické úlohy 

- využití grafického softwaru (k řešení úloh 

odpovídajících učivu v daném ročníku) 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

- definuje jednotlivé gon. funkce 

- využívá gon. funkce při výpočtech 
Goniometrické funkce (rozšiřující téma) 

- funkce sinus 

- funkce kosinus 

- funkce tangens  

- funkce kotangens 

 

- řeší úlohy z praxe na jednoduché a složené úročení 

- účelně využívá kalkulátor 

-  používá tabulkový procesor: výpočty provádí pomocí vzorců a 

funkcí 

 

 

- používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu 

daného ročníku 

- vhodně volí digitální technologie a aplikace k ulehčení výpočtů 

algoritmických úloh odpovídajících učivu daného ročníku 

Finanční matematika 

- základní pojmy finanční matematiky 

- analýza a grafické znázornění dat 

 

Využití digitálních technologií pro rutinní výpočty 

(kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje 

odpovídající učivu v daném ročníku). 

 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 
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6.3 Informatika 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Dává prostor pro praktické aktivní 

činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou 

součástí digitální technologie jsou. Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech. 

 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty: 

4. a 5. ročník   Informatika 

6.3.1 Informatika 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

Vyučovací předmět Informatika je vyučován na 1. stupni ve čtvrtém a pátém ročníku. Tento vyučovací předmět umožňuje žákům dosáhnout 

základní úrovně informační gramotnosti, získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat 

s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žáci také získají základní dovednosti v programování. 

Časová dotace: 

4. ročník 1 vyučovací hodina týdně             

5. ročník         1 vyučovací hodina týdně 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Důraz je kladen: 

- na šetrnou práci s výpočetní technikou 

- na poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií 

- na porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložení na medium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 

- na schopnost formulovat svůj požadavek a využít ho 
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- zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo 

problém 

 

 

Místo realizace 

Výuka probíhá ve třídě a v učebně výpočetní techniky. 

 

Organizace výuky 

Do výuky mohou být zařazovány různé formy práce např. skupinová, ve dvojicích, individuální, samostatná práce, objevování, experiment 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák: 

- řeší problémové úkoly zadané učitelem 

- je schopen pracovat samostatně 

- vypracovává domácí úkoly 

Učitel: 

- zařazuje do výuky problémové vyučování 

- zadává žákům samostatnou práci 

- zadává žákům motivační domácí úkoly 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- vybírá si pořadí plnění zadaných úkolů 

- bez obav požádá učitele o pomoc 

Učitel: 

- nebrání žákům při vlastní volbě pořadí vypracovávání úkolů 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

- pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům sebedůvěru 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

- užívá správnou terminologii a symboliku 

 připravuje rozhlasové relace 

Učitel: 

- učí žáky užívat správnou terminologii a symboliku  

- umožňuje žákům podílet se na přípravě rozhlasových relací 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- hodnotí svou vlastní práci, vnímá vlastní pokrok 

Učitel: 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- volí různé formy práce, které zahrnují různorodý kolektiv třídy 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- pracuje s příklady každodenního života 

- podílí se na organizaci školních projektových dnů 

Učitel: 

- zadává žákům konkrétní příklady z každodenního života 

- podílí se na organizaci školních projektových dnů 
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Kompetence pracovní 

Žák: 

- vyrábí si pomůcky do výuky 

- hodnotí vlastní práci a práci svých spolužáků 

Učitel: 

- umožňuje žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky 

- učí žáky zhodnotit vlastní práci a práci svých spolužáků 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení 

- využívá je při učení i v běžném životě 

- kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data 

- vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků 

- využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci 

- chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost 

- při sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky a bezpečně 

Učitel: 

- vede žáky k ovládání běžně používaných digitálních zařízení 

- využívá je ve výuce a dává náměty v jejich využívání i v běžném životě 

- vede žáky k bezpečnému a etickému využívání digitálního prostředí 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Informatika 4. Informatika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 
 

- sdělí informaci obrázkem 

- předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel 

- zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text 

- zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky 

- obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících 

úseček 

Piktogramy, emodži 

Kód 

Přenos na dálku, šifra 

Pixel, rastr, rozlišení 

Tvary, skládání obrazce 

 

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 
 

- pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, 

vysvětlí, k čemu slouží 

- edituje digitální text, vytvoří obrázek 

- přehraje zvuk či video 

- uloží svoji práci do souboru, otevře soubor 

- používá krok zpět, zoom 

- řeší úkol použitím schránky 

- dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním zařízením 

- uvede různé příklady využití digitálních technologií 

v zaměstnání rodičů 

- najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 

- propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která 

s takovým propojením souvisejí 

- pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a 

odhlásí se z něj 

- při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených 

počítačích a spouští online aplikace 

Digitální zařízení 

Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 

Ovládání myši 

Kreslení čar, vybarvování 

Používání ovladačů 

Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom) 

Kreslení bitmapových obrázků 

Psaní slov na klávesnici 

Editace textu 

Ukládání práce do souboru 

Otevírání souborů 

Přehrávání zvuku 
Využití digitálních technologií v různých oborech 

Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a  zdraví 

uživatele 

Práce se soubory 

Propojení technologií, internet 
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- rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc 

dospělého 

Sdílení dat, cloud 

Technické problémy a přístupy k jejich řešení 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Informatika 5. Informatika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ 
 

- pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty 

- pomocí obrázku znázorní jev 

- pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy 

Graf, hledání cesty 

Schémata, obrázkové modely 

Model 

OSV – Kreativita (5) 

MV - Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení (1) 

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ 
 

- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program 

pro ovládání postavy 

- v programu najde a opraví chyby 

- rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se 

bude opakovat a kolikrát 

- vytvoří a použije nový blok 

- upraví program pro obdobný problém 

- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program 

řídící chování postavy 

- v programu najde a opraví chyby 

- rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se 

bude opakovat a kolikrát 

- rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před nebo za 

něj 

- vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky 

- přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky 

- rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup 

zjednodušit 

Příkazy a jejich spojování 

Opakování příkazů 

Pohyb a razítkování 

Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 

Vlastní bloky a jejich vytváření 

Kombinace procedur 

Kreslení čar 

Pevný počet opakování 

Ladění, hledání chyb 

Vlastní bloky a jejich vytváření 

Změna vlastností postavy pomocí příkazu 

Náhodné hodnoty 

Čtení programů 

Programovací projekt 

Ovládání pohybu postav 

Násobné postavy a souběžné reakce 

Modifikace programu 

Animace střídáním obrázků 
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- cíleně využívá náhodu 

- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program 

pro řízení  pohybu a reakcí postav 

- v programu najde a opraví chyby 

- používá události ke spuštění činnosti postav 

- přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky 

- upraví program pro obdobný problém ovládá více postav pomocí 

zpráv 

Spouštění pomocí událostí 

Vysílání zpráv mezi postavami 

Čtení programů 

Programovací projekt 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 
 

- pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních materiálech 

- doplní posloupnost prvků 

- umístí data správně do tabulky 

- doplní prvky v tabulce v posloupnosti opakujících se prvků 

nahradí chybný za správný 

- nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky určí, jak spolu 

prvky souvisí 

Data, druhy dat 

Doplňování tabulky a datových řad 

Kritéria kontroly dat 

Řazení dat v tabulce 

Vizualizace dat v grafu 

Systém, struktura, prvky, vztahy 
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Charakteristika vyučovacího předmětu - 2. stupeň 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Žák je veden  k systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj, učí se nacházet různá řešení a vybírat to nejvhodnější pro danou 

situaci. Nabývá zkušenosti v týmové práci umocněné technologiemi, která může vést k lepším výsledkům než samostatná práce. Učí se porozumět 

různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organizace. Rozhoduje na základě relevantních dat a jejich korektní 

interpretace, učí se obhajovat pomocí věcných argumentů, komunikovat pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje. Učí se standardizovat 

pracovní postupy v situacích, kdy to usnadní práci, posuzovat technická řešení z pohledu druhých lidí a vyhodnocovat je v osobních, etických, 

bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, environmentálních a kulturních souvislostech. Učí se nezdolnosti při řešení těžkých problémů, 

zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a vypořádává se s problémy s otevřeným koncem. Je veden k otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze 

postupně se zlepšovat. 

 
Časová dotace: 

6. ročník 1 vyučovací hodina týdně 

7. ročník 1 vyučovací hodina týdně 

8. ročník 1 vyučovací hodina týdně 

9. ročník 1 vyučovací hodina týdně 

 
Místo realizace 

Výuka probíhá ve třídě a v učebně výpočetní techniky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- pořizuje si takové poznámky, které mu pomáhají při praktické práci s technikou a využívá je při praktických úkolech 
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Učitel: 

- zadávanými úkoly vede žáka k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- chápe, že při práci s ICT se bude často potkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

Učitel: 

- zadáváním úloh a projektů vede žáka k tvořivému přístupu při jejích řešení 

- vede žáka nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- při komunikaci dodržuje vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

Učitel: 

- vede žáka k využívání vhodných technologií pro komunikaci na dálku –(elektronická pošta) 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- při projektech pracuje v týmu, rozděluje a plánuje si práci, hlídá časový harmonogram a pod. 

- hodnotí svoji práci i práci ostatních, uvědomuje si, že každý člověk je různě chápavý a zručný 

Učitel: 

- vede žáka ke kolegiální radě či pomoci při práci 

- vede žáka k ohleduplnosti a taktu při vzájemné komunikaci 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- při zpracování informací přistupuje kriticky k obsahu sdělení, ke kterým se může dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

Učitel: 

- seznamuje žáka s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorská práva, ochrana osobních údajů…) 
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Kompetence pracovní 

Žák: 

- využívá ICT pro hledání informací důležitých pro další profesní růst 

Učitel: 

- vede žáka k dodržování bezpečnosti a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby 

- získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí informace a digitální obsah 

- předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na zdraví žáka i ostatních 

Učitel: 

- vede žáka k pochopení významu digitálních technologií pro usnadnění práce a lidskou společnost 

- vede žáka k rozhodování při výběru vhodných technologií k řešení problému 

- vede žáka ke spolupráci, komunikaci, sdílení informací v digitálním prostředí a etickému jednání 
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Oblast: Ročník:.  Vyučovací předmět:  

Informatika 6.  Informatika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

Data, informace a modelování 
 

- navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich 

uložení a přenosu 

- rozpozná zakódované informace kolem sebe 

- zakóduje v obrázku barvy více způsoby 

- zjednoduší zápis textu a obrázku  

- ke kódování využívá i binární čísla 

Různé možnosti kódování čísel, znaků, barev, obrázků, 

zvuků a jejich vlastnosti 

Standardizované kódy 

Bit, bajt 

Násobné jednotky, jednoduché šifry a jejich limity 

 

OSV – Kreativita (5) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

 

Informační systémy, Data informace a modelování 

- získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích 

interpretacích dat 

- najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat 

- odpoví na otázky na základě dat v tabulce 

- sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, 

případně navrhne její úpravu 

- navrhne tabulku pro záznam dat 

- propojí data z více tabulek či grafů 

Data – získávání, vyhledávání a ukládání dat obecně a 

v počítači 

Proces komunikace, kompletnost dat, časté chyby při 

interpretaci dat 

Kontrola správnosti a použitelnosti struktury, 

nastavených pravidel 

Úprava požadavků, tabulky či pravidel 

Informační systémy 

- vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje 

jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná 

rizika při navrhování i užívání informačních systémů 

- popíše pomocí modelu alespoň jeden informační systém s nímž 

ve škole aktivně pracují 

- pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím jejich 

Informační systém ve škole 

Uživatelé, činnosti, práva, struktura dat 

Ochrana dat a uživatelů  

Účel informačních systému a jejich role ve společnosti 
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související práva 

 

 

Algoritmizace a programování 

- po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu 

vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem 

řešen 

- vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a 

svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, 

navrhne různé algoritmy pro řešení problémů 

- v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří 

přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou 

odpovědnost za ně; program vyzkouší a opraví v něm případné 

chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné 

- ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu 

Nástroje programovacího prostředí 

Blokově orientovaný programovací jazyk 

Tvorba programů 

Ověření algoritmu, programu (například změnou vstupů, 

kontrolou výstupů, opakovaným spuštěním) 

Cykly, větvení, proměnné 

Nalezení chyby (např. krokováním); úprava algoritmu a 

programu  
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Oblast: Ročník:.     Vyučovací předmět:  

Informatika 7.  Informatika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

Algoritmizace a programování 
 

- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 

přehledný program k vyřešení problému, dbá na jeho čitelnost 

- po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 

- ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 

- používá cyklus s pevným počtem opakování, rozezná, zda má 

být příkaz uvnitř nebo vně opakování 

- vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a 

svůj výběr zdůvodní 

- používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, kdy je 

podmínka splněna 

- spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav 

- vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech 

- diskutuje různé programy pro řešení problému 

- hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 

Vytvoření programu 

Opakování 

Podprogramy 

Opakování s podmínkou 

Události, vstupy 

Objekty a komunikace mezi nimi 

Potřeby uživatelů, uživatelské rozhraní programu; 

autorství a licence programu; etika programátora 

 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6) 

OSV – Kreativita (5) 

Data, informace a modelování 

- vysvětlí známé modely jevů, situací, činností 

- v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 

- pomocí ohodnocených grafů řeší problémy 

- pomocí orientovaných grafů řeší problémy 

- vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných činností 

- vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho 

řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných 

schémat; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení 

stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

Standardizovaná schémata a modely 

Ohodnocené grafy 

Minimální cesta grafu 

Kostra grafu 

Orientované grafy, automaty 

Modely, paralelní činnost 

Schéma, myšlenková mapa, vývojový diagram, 

ohodnocený a orientovaný graf; základní grafové úlohy   

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

154 

 

- zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení 

problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji 
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  Oblast: Ročník:. Vyučovací předmět:  

Informatika 8. Informatika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

Algoritmizace a programování  

- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný 

program k vyřešení problému 

- po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 

- ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 

- používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je podmínka 

splněna 

- spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav 

- používá souřadnice pro programování postav 

- používá parametry v blocích, ve vlastních blocích 

- vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její hodnotu 

- diskutuje různé programy pro řešení problému 

- hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 

Větvení programu, rozhodování 

Grafický výstup, souřadnice 

Podprogramy s parametry 

Proměnné 

Dekompozice úlohy, problému; tvorba, zápis a 

přizpůsobení algoritmu 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6) 

OSV – Kreativita (5) 

Informační systémy     

- při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu buňky 

- používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými vstupy 

(průměr, maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když) 

- řeší problémy výpočtem s daty 

- připíše do tabulky dat nový záznam 

- seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, abecedně) 

- používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro vyřešení 

úlohy 

- nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl 

odpovědět na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci 

zpracování dat 

- ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo vizualizací 

Relativní a absolutní adresy buněk 

Použití vzorců u různých typů dat 

Funkce s číselnými vstupy 

Funkce s textovými vstupy 

Vkládání záznamu do databázové tabulky 

Řazení dat v tabulce 

Filtrování dat v tabulce 

Zpracování výstupů z velkých souborů dat 

Návrh a tvorba evidence dat: 

- formulace požadavků 

- struktura tabulky, typy dat 

- práce se záznamy, pravidla a omezení 
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velkého množství dat 

- vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na 

základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro 

evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy 

v evidenci dat 

- kontrola správnosti a použitelnosti struktury, 

nastavených pravidel 

- úprava požadavků, tabulky či pravidel 

 

Hromadné zpracování dat: 

- velké soubory dat 

- funkce a vzorce, práce s řetězci 

- řazení, filtrování, vizualizace dat 

- odhad závislostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

157 

 

Oblast: Ročník:. Vyučovací předmět:  

Informatika 9. Informatika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 

Algoritmizace a programování  

- řeší problémy sestavením algoritmu 

- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný 

program k vyřešení problému 

- po přečtení programu vysvětlí, co vykoná 

- ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby 

- diskutuje různé programy pro řešení problému 

- vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj 

problém zdůvodní 

- rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky 

k jejich řešení 

- hotový program upraví pro řešení příbuzného problému 

- zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým skupinám 

uživatelů a dopady na ně 

Programovací projekt a plán jeho realizace 

Popsání problému 

Testování, odladění, odstranění chyb 

Pohyb v souřadnicích 

Ovládání myší, posílání zpráv 

Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 

seznamu 

Nástroje zvuku, úpravy seznamu 

Import a editace kostýmů, podmínky 

Návrh postupu, klonování 

Animace kostýmů postav, události 

Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné 

Výrazy s proměnnou 

Tvorba hry s ovládáním, více seznamů 

Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy 

 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6) 

OSV – Kreativita (5) 

Digitální technologie 

- pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí 
- vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým vybavením 

- popíše, jak funguje počítač po stránce hardware i operačního systému; 

diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve 

světě 

- diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné a odlišné 

prvky některých z nich 

- na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat 

Hardware a software 

- pojmy hardware a software 

- součásti počítače a principy jejich společného 

fungování 

- operační systémy, funkce, typy, typické využití, 

datové a programové soubory a jejich asociace 

v OS 

- komprese a formáty souborů, správa souborů, 
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- popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které považuje za 

inovativní 

- na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti 

- vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu 

- diskutuje o cílech a metodách hackerů 

- vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat 

- diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

- ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich 

další zpracováni či přenos 

- vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do 

počítačové sítě; uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické 

znaky 

- poradí s si s typickými závadami a chybovými stavy počítače 

- dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či 

zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích 

řešení 

instalace aplikací 

- fungování nových technologií kolem žáka 

(smart technologie, virtuální realita, internet 

věcí, umělá inteligence) 

 

Počítačové sítě 

- typy, služby a význam počítačových sítí 

- fungování sítě: klient, server, switch, IP adresa 

- struktura a principy Internetu, datacentra, cloud 

- web: fungování webu, webová stránka, webový 

server, prohlížeč, vyhledávač, odkaz/ URL 

 

Princip cloudových aplikací (e-mail, eshop, 

streamování) 

 

Bezpečnost 

- bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody 

útočníků, nebezpečné aplikace a systémy) 

- metody zabezpečení přístupu k datům, role a 

přístupová práva 

- zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, 

firewall, zálohování a archivace dat 

- útoky – cíle a metody útočníků, nebezpečné 

aplikace a systémy 

- zabezpečení digitálních zařízení a dat – 

aktualizace, antivir, firewall, bezpečná práce 

s hesly a správce hesel, dvoufaktorová 

autentizace, šifrování dat a komunikace, 

zálohování a archivace dat 

 

Digitální identita 

- digitální stopa: sledování polohy zařízení, 

záznamy o přihlašování a pohybu po internetu, 
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sledování komunikace, informace o uživateli 

v souboru (metadata); sdílení a trvalost 

(nesmazatelnost) dat 

Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání 

a cookies 

 

Řešení technických problémů: 

- postup při řešení problému s digitálním 

zařízením – nepropojení, program bez odezvy, 

špatné nastavení 
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6.4 Člověk a jeho svět 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a 

dalších témat. Uplatňuje pohled do historie a současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 

Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. 

Je realizován ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání. 

 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty: 

Prvouka   1. - 3.ročník  

Přírodověda   4. - 5.ročník 

Vlastivěda   4. - 5.ročník 

 

Časová dotace: 

1. ročník Prvouka  2 vyučovací hodiny 

2. ročník Prvouka  2 vyučovací hodiny 

3. ročník Prvouka  2 vyučovací hodiny  

4. ročník Přírodověda  2 vyučovací hodiny (z toho 1 disponibilní) 

Vlastivěda  2 vyučovací hodiny (z toho 1 disponibilní) 

5. ročník Přírodověda  2 vyučovací hodiny (z toho 1 disponibilní) 

Vlastivěda  2 vyučovací hodiny  

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Důraz je kladen na: 

- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech 

- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům 

- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, upevňování preventivního chování 
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- orientace ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

Místo realizace 

Ve výuce prvouky, přírodovědy, vlastivědy převládá výuka v učebně a při vycházkách do přírody. 

Metody a formy práce 

Učitel vede žáky k rozšiřování poznatků především na základě pozorování, pokusů, vycházek, exkurzí, výstavek, třídění a vyhledávání materiálů a 

informací, vyprávění – dát žákům prostor k vyjádření svých názorů. Nezbytnou součástí hodin je řešení různých rébusů, hádanek, křížovek, zařazení 

her, řešení zajímavých úloh, práce s pracovními listy, využití encyklopedií. Výuka probíhá formou vyučovací hodiny se zařazováním krátkodobých 

projektů. 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák: 

- používá vhodné encyklopedie a literaturu 

- užívá správnou terminologii 

- vypracovává domácí úkoly 

Učitel: 

- umožňuje žákům používat vhodné pomůcky, encyklopedie a vhodnou literaturu 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- srozumitelně vysvětluje žákům učivo 

- zadává motivační domácí úkoly 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák: 

- vybírá si pořadí při vypracovávání úkolů 

- spolupracuje se spolužáky 

- učí se uvědomovat si odpovědnost za svá rozhodnutí 

- vyhledává informace k řešení problémů 
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Učitel: 

- nebrání žákům při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů 

- klade důraz na týmovou práci a spolupráci 

- učí žáky uvědomit si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

- učí žáky vyhledávat informace k řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- vyjadřuje své názory a zkušenosti 

- formuje a vyjadřuje vlastní myšlenky a učí se argumentovat 

Učitel: 

- zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků 

- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- podněcuje žáky k argumentaci, k formování a vyjadřování vlastních myšlenek 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- ve výuce využívá hry, na nichž se sám podílí 

- respektuje názory a zkušenosti druhých 

- spolupracuje s ostatními 

- podílí se na projektovém vyučování 

Učitel: 

- ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci 

- učí respektovat názory a zkušenosti druhých  

- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 

- zařazuje do výuky prvky projektového vyučování 

 

 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

163 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- vytváří si ohleduplný vztah k přírodě 

- učí se být tolerantní k přirozeným odlišnostem v lidské společnosti 

- učí se chovat zodpovědně v krizových situacích 

- žák má možnost prožít vlastní úspěch 

Učitel: 

- vytváří u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

- učí žáky chovat se zodpovědně v krizových situacích 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- vyrábí si pomůcky do výuky 

- pozoruje, manipuluje a experimentuje   

- využívá elementárních poznatků o lidské společnosti, soužití a práci lidí 

- bezpečně používá pomůcky, nástroje a dodržuje pravidla 

Učitel: 

- umožňuje žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky 

- umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

- uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a práci lidí 

- vede žáky k bezpečnému používání pomůcek a nástrojů, k dodržování vymezených pravidel 

 

Kompetence digitální 

Žák 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení a využívá je při učení 

- získává, vyhledává a sdílí data a informace 

-  porovnává vyhledané informace s informacemi v učebnicích, encyklopediích 
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- využívá digitálních technologií při procvičování a upevňování učiva 

- učí se jednoduchou prezentaci 

- s využitím digitálních technologií provádí jednoduché pokusy, změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů 

- při práci využívá jednoduché klíče, atlasy a další doporučené zdroje včetně digitálních 

- je si vědom autorských práv 

- rozpozná nebezpečí v digitálním prostředí a vybere informace, které o sobě může zveřejnit 

- při používání digitálních technologií předchází situacím ohrožujícím tělesné a duševní zdraví 

Učitel 

- klade důraz na vytváření společných pravidel chování ve třídě včetně pravidel při práci s technologiemi na jejich dodržování 

- vede žáky k dodržování pravidel chování v digitálním prostředí. k ochraně osobních údajů 

- motivuje žáky ke zkoumání přírody s využitím online aplikací a ke vhodnému využívání digitálních map a navigací 

- dává žákům prostor k plánování a realizaci pozorování a pokusů s účelným využitím digitálních technologií 

- vede žáky ke třídění a uspořádání si informací  

- využívá digitálních technologií ve výuce a dává žákům náměty k jejich využívání i v běžném životě 

- vede žáky k odlišení vlastního a cizího obsahu, k vnímání problematiky autorství 

- vede žáky k dodržování základních hygienických návyků při práci s digitálními technologiemi 
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Oblast: Ročník:.  Vyučovací předmět:  

Člověk a jeho svět               1.      Prvouka 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- orientuje se v prostředí domova, v místě bydliště 

- orientuje se v prostředí školy, v činnostech ve škole, v bezpečné 

cestě do školy, zná jméno třídní učitelky a ředitele školy, název 

školy 

- pojmenuje její části, význačné budovy 

Místo, kde žijeme 
Domov  

Škola 

Obec(město), místní krajina  

 

OSV (6 ) Poznávání lidí 

OSV (7) Mezilidské vztahy 

- vysvětlí postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 

příbuzenské vztahy, zaměstnání 

- orientuje se v základních pravidlech mezilidské komunikace 

- pojmenuje určité vlastnosti lidí, definuje pravidla slušného 

chování přiměřená věku 

- popíše práva a povinnosti žáků školy 

Lidé kolem nás 
Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

Práva a povinnosti 

 

- určuje čas; popíše kalendář, režim dne; vyjmenuje roční období, 

měsíce, dny v týdnu 

- vyjmenuje určité státní svátky a významné dny 

Lidé a čas 
Orientace v čase a časový řád 

Současnost a minulost v našem životě 

 

- rozlišuje den a noc, popíše roční období 

- popíše životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživu, 

stavbu těla u některých nejznámějších druhů, jejich význam 

v přírodě a pro člověka 

- učí se vyjádřit význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a 

živočišstva na Zemi; definuje počasí 

- uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu a tvorbu životního 

prostředí, ochranu rostlin a živočichů 

 

Rozmanitost přírody 
Vesmír a Země 

Rostliny 

Živočichové 

Životní podmínky 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

 

- vyjádří vlastními slovy základní životní potřeby a projevy, 

základní stavbu lidského těla 
Člověk a jeho zdraví  
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- vyjádří vlastními slovy pojmy rodina, partnerství 

- učí se charakterizovat denní režim, pitný režim, pohybový režim, 

zdravou stravu; pojmenuje běžné nemoci, ošetří drobné úrazy a 

poranění; má osvojená pravidla osobní a intimní hygieny 

- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa 

pro hru a trávení volného času 

- jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví 

a v modelových situacích simulujících mimořádné události 

- popíše bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné 

chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty 

- chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života, 

s ohněm, s mimořádnou událostí 

- použije linku tísňového volání, ovládá základní způsoby 

komunikace s operátory 

- přivolá pomoc dospělého 

Lidské tělo 

Partnerství, rodičovství  

Péče o zdraví, zdravá výživa 

Osobní bezpečí 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí  

 

- využívá digitální technologie při opakování a procvičování učiva 

- před zahájením práce s digitálními technologiemi si připraví své 

pracovní místo podle nastavených pravidel 

- po dokončení práce s digitálními technologiemi provede 

relaxační protahovací cviky 

 

Digitální technologie  
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Oblast: Ročník:. Vyučovací předmět:  

Člověk a jeho svět      2.         Prvouka 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- ví, v jaké obci žije, zná svou adresu (svého bydliště) 

- dokáže popsat cestu do školy 

- orientuje se ve škole 

- zná jméno svého třídního učitele, paní ředitelky a svých 

spolužáků 

- orientuje se v síti obchodů a služeb v obci (obecní úřad, 

knihovna, pošta) 

- je schopen komunikovat s prodavačem 

- dodržuje základní pravidla pro chodce, ví, jak správně přecházet 

vozovku 

- pojmenuje vybrané dopravní značky (hlavní a vedlejší silnice, 

přechod pro chodce, parkoviště, stop, zákaz vjezdu) 

- rozlišuje dopravní prostředky a ví, jak se má ve veřejné dopravě 

chovat 

- vyjmenuje základní části jízdního kola 

- předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se 

snaží vyhýbat 

- ví, jaké je hlavní město ČR 

- seznámí se se symboly státu – znak, vlajka, hymna 

Místo, kde žijeme 
Domov 

Škola  

Obec 

Naše vlast 

EV (4) Vztah člověka k 

prostředí 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině 

- zná pojem – babička, dědeček, teta, strýc 

- chová se podle pravidel slušného chování jak v rodině, tak i ve 

společnosti 

- slušně požádá a poděkuje 

- zná zaměstnání svých rodičů 

- vysvětlí, v čem spočívá některá povolání 

- pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů v domácnosti 

- váží si práce a jejich výsledků 

Lidé kolem nás 
Rodina 

Chování lidí 

 

OSV (11) Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MKV (1) Kulturní diference 

MKV (2) Lidské vztahy 
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- ví, jaký je rozdíl mezi prací a volným časem 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům 

- seznamuje se s pojmy minulost, přítomnost, budoucnost 

- vyjmenuje roční období, měsíce v roce, dny v týdnu 

- využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, 

denní režim 

Lidé a čas 
Orientace v čase a časový řád 

 

- pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých 

ročních období 

- rozlišuje charakteristické znaky: les, louka, zahrada, pole, potok a 

rybník rozlišuje listnaté a jehličnaté stromy 

- pojmenuje některé stromy a keře, byliny a zemědělské plodiny 

(smrk, bříza, lípa, šípek, sněženka, bledule, kopretina, řepa, 

slunečnice) 

- ví, jak se starat o pokojové rostliny 

-  popíše stavbu těla zajíce a ptáka 

- vyjmenuje 2 ptáky stálé a 2 ptáky stěhovavé 

- vyjmenuje některé živočichy chované v zajetí (pro radost) a 

chápe potřebu pravidelné péče o ně 

- má povědomí o významu životního prostředí pro člověka 

- ví, jak se má chovat k přírodě 

Rozmanitost přírody 
Rostliny 

Živočichové 

Ochrana přírody 

 

- popíše základní části lidského těla 

- vyjmenuje pět smyslů člověka 

- uplatňuje (základy) zásady správné životosprávy 

- ví, co znamená pojem nemoc a úraz; vyjmenuje některé nemoci, 

úrazy 

- chová se obezřetně při setkání s cizími lidmi, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o 

pomoc pro sebe i pro jiné 

- uplatňuje základní hygienické a režimové návyky 

 

- používá důležitá telefonní čísla, ovládá způsoby komunikace 

Člověk a jeho zdraví 
Lidské tělo 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí  
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s operátory tísňových linek 

- odhadne nebezpečnou situaci 

- dodržuje zásady bezpečného chování v běžných životních 

situacích, aby nedocházelo k ohrožení zdraví  

- využívá digitální technologie k opakování a procvičování učiva 

- učí se pracovat v interaktivním programu na tabuli 

- dodržuje stanovená pravidla chování v digitálním prostředí, 

uvědomuje si, které údaje je vhodné, a naopak nevhodné o sobě 

zveřejňovat a proč 

- učí se zkoumat přírodu s využitím online aplikací 

- při práci  s digitálním technologiemi zařazuje relaxační chvilky, 

uvědomuje si případná rizika při dlouhodobém používání online 

technologií 

 

Digitální technologie  
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a jeho svět      3.                                                 Prvouka 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- vyznačí v plánku místo svého bydliště a školy, cestu na určené 

místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

- začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, 

pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 

- orientuje se v místě svého bydliště – ví, kde je obecný úřad, 

kulturní dům, nádraží 

- pojmenuje kulturní a historické památky v obci 

- určí hlavní a vedlejší světové strany 

- učí se orientovat v přírodě podle světových stran 

 

Místo, kde žijeme 
Domov 

Škola 

Obec 

Okolní krajina, region 

 

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině 

- zná pojmy – sestřenice, bratranec, prarodiče 

- zná funkci rodiny, vysvětlí základní role v rodině 

- odvodí význam a potřebu různých povolání, zná zaměstnání 

svých rodičů 

- vysvětlí pojem práce a volný čas 

- projevuje toleranci ke svým spolužákům, toleruje nedostatky, 

přednosti 

 

Lidé kolem nás 
Rodina 

Mezilidské vztahy 

MKV (2) Lidské vztahy 

- orientuje se v čase 

- dokáže sestavit svůj režim dne 

- rozlišuje děj v minulosti, současnosti a budoucnosti 

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí 

- porovnává minulost a současnost 

- vyjmenuje některé rodáky 

- pozná významné památky v místě svého bydliště 

Lidé a čas 
Kalendář 

Režim dne 

Regionální památky 
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- zná některé základní zvyky a tradice 

 

- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 

v jednotlivých ročních období 

- pozoruje, popíše a rozliší některé vlastnosti látek – barva, chuť, 

rozpustnost 

- užívá vhodné pomůcky, změří – délku, čas, hmotnost, objem, 

teplotu 

- rozliší přírodniny, lidské výtvory, suroviny 

- provádí jednoduché pokusy 

- rozdělí živočichy na savce, ptáky, ryby, hmyz 

- popíše stavbu těla u savců a ptáků 

- rozlišuje domácí a hospodářská zvířata; vyjmenuje mláďata 

- zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních 

společenstvích (pole, louky, les) 

- pojmenuje části rostlin 

- pojmenuje vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny  a dřeviny 

(zahrada, louka, les) 

- rozdělí stromy na listnaté a jehličnaté 

- pojmenuje vybrané hospodářské a léčivé rostliny 

- popíše stavbu těla hub, pozná běžně se vyskytující jedlé a 

jedovaté houby 

- má povědomí o významu životního prostředí a jeho ochraně 

Rozmanitost přírody 
Vlastnosti a změny látek 

Živá a neživá příroda 

Živočichové 

Rostliny 

Ohleduplné chování k přírodě 

Ochrana přírody 

EV (3) Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

EV (1) Ekosystémy 

EV (2) Základní podmínky 

života 

EV (4) Vztah člověka k 

prostředí 

- popíše stavbu lidského těla; vyjmenuje všechny smysly člověka 

- uplatňuje zásady hygieny a zdravé výživy 

- ví, co je to kostra a svaly; některé umí vyjmenovat 

- vyjmenuje některé vnitřní orgány 

- zná zásady první pomoci; zná rozdíl mezi nemocí a úrazem 

- dodržuje zásady bezpečného chování 

- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci 

- uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 

- na konkrétních případech rozpozná mimořádnou událost 

Člověk a jeho zdraví 
Lidské tělo 

Péče o zdraví, zdravá výživa 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí  

 

OSV (4) Psychohygiena 
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- zná čísla na tísňovou linku, domů a do školy 

- rozpozná rozdíl mezi signály (varovný signál, požární poplach, 

zkouška sirén) 

- chová se účelně v případě požáru, mimořádné události a hledá 

pomoc u dospělé osoby 

- dokáže pracovat v interaktivním programu na tabuli 

- začne vnímat IT technologie jako prostředek pro získávání 

informací, ne pouze jako zdroj zábavy 

- umí přenášet pozornost a soustředění mezi mluveným slovem a 

vizuálním podnětem 

- učí se měřit čas, vzdálenost a teplotu s využitím digitálních 

technologií 

- naplánuje pokus a s využitím digitálních technologií jej provede 

- zaznamená výsledky pokusu s využitím digitálních technologií 

- podílí se na vytvoření společných pravidel chování ve třídě 

včetně pravidel při práci s počítačem 

- dodržuje hygienu práce při práci s digitálními technologiemi 

 

Digitální technologie 

Látky a jejich vlastnosti 

Plánování a záznam jednoduchých pokusů 

Péče o zdraví – pravidla při práci s digitálními 

technologiemi 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a jeho svět      4.        Přírodověda 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

- na základě pokusů třídí látky, pozoruje jejich změny, skupenství 

a vlastnosti 

- porovnává látky a měří jejich veličiny a praktickým užitím 

základních jednotek těchto veličin 

- popíše výskyt, vlastnosti a skupenství vody, oběh vody v přírodě 

a její význam pro život 

- popíše výskyt, vlastnosti, složení vzduchu a objasní jeho význam 

pro život 

- rozpozná vybrané nerosty a horniny, seznámí se s jejich využitím 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých 

skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 

- rozliší rostliny výtrusné a semenné, živočichy bezobratlé a 

obratlovce, svá určení zdůvodňuje 

- rozlišuje kulturní a plané rostliny, keře, listnaté a jehličnaté 

stromy, jedovaté rostliny, léčivky a běžné plevele 

- popíše stavbu těla zástupců bylin a dřevin, vysvětlí jejich význam 

pro člověka 

- rozlišuje základní druhy hub – jedlé, nejedlé, jedovaté 

- u vybraných živočich popíše stavbu těla, průběh a způsob života 

- pracuje s atlasy rostlin, živočichů, hub 

- vyhledává informace v různých encyklopediích 

- vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodou, popíše základní 

projevy a znaky života 

- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 

Rozmanitost přírody 
Látky a jejich vlastnosti – třídění, změny látek a 

skupenství, vlastnosti látek, měření veličin 

Jednoduché pokusy 

Voda 

Vzduch 

Rostliny 

Živočichové 

Houby 

Horniny a nerosty 

Rovnováha v přírodě – vzájemné vztahy, základní 

společenstva 

Ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 

Vesmír a Země 

Sluneční soustava 

Den a noc, roční období 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

EV (1) Ekosystémy 

EV (2) Základní podmínky 

života 
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vzhledem přírody a činností člověka 

- popíše některé změny, ke kterým dochází v přírodě v průběhu 

roku 

- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy  

- rozlišuje základní ekosystémy – les, pole, louka, potok, rybník a 

vymezí jejich charakteristiku 

- vysvětlí důležitost rovnováhy v přírodě 

- vysvětlí pojem potravní řetězec 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

- uvede příklady zásad ochrany přírody a životního prostředí, 

používá je v praktickém životě 

- v encyklopediích vyhledává a seznamuje se s problematikou 

vzniku Země, vyjmenuje planety sluneční soustavy 

- vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi 

- popíše postavení Země ve vesmíru 

- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením času a střídání ročních období 

 

- pozoruje základní projevy života organismů s využitím 

digitálních technologií 

- odmítne nepříjemnou nebo rizikovou komunikaci v digitálním 

světě 

- na příkladu rozliší jednání v souladu s pravidly a jednání 

porušující pravidla v digitálním světě 

- uvede na příkladech možná nebezpečí, která jsou spojena se 

vstupem do online prostředí 

- uvědomuje si zdravotní rizika při dlouhotrvajícím  využívání 

digitálních technologií 

Digitální technologie 

Životní podmínky rostlin a živočichů - pozorování 

s využitím digitálních technologií 

Soužití lidí – komunikace v digitálním světě 

Chování lidí – rizikové situace v online prostředí 

Vlastnictví – autorská práva 

Péče o zdraví – hygiena práce s digitálním 

technologiemi, osobní bezpečí 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a jeho svět      5.          Přírodověda 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- porovnává na základě pozorování základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých 

skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy 

- vysvětlí důležitost základních podmínek života na Zemi 

- uvádí příklady organismů žijících v různých oblastech Evropy a 

světa, příčiny přizpůsobování organismů vnějším podmínkám 

- vysvětlí pojmy počasí a podnebí 

- vysvětlí význam společenství vytvořených lidmi – ZOO, 

botanické zahrady 

Rozmanitost přírody 
Rozmanitost podmínek života na Zemi 

Podnebné pásy 

Počasí a podnebí 

Společenstva vytvořená člověkem 

 

 

- popíše základní části lidského těla, důležité orgány a smyslová 

ústrojí 

- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení a podpoře vlastního 

zdravého způsobu života 

- charakterizuje a vysvětlí základní funkce orgánových soustav 

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji 

dítěte před a po jeho narození 

- jednoduchým způsobem popíše pohlavní rozdíly mezi mužem a 

ženou, vznik a vývoj lidského jedince 

- vysvětlí pojmy partnerství a rodičovství 

- chápe význam dobrého soužití pro vytvoření mravních zásad a 

pravidel chování v rodině – úcta, vzájemná pomoc a důvěra 

- popíše základní fyziologické změny v období dospívání 

- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek 

podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 

osob 

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou 

tolerovat 

- vysvětlí pojem zdravá výživy a porovnává rozdíly mezi 

Člověk a jeho zdraví 
Lidské tělo – pohybová, dýchací, oběhová, trávicí, 

vylučovací, kožní soustava 

Smysly 

Vývoj člověka 

Péče o zdraví 

Výživa 

Denní režim 

Osobní bezpečí 

Návykové látky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

OSV (2) Sebepoznání, 

Sebepojetí 

VDO (2) Občan, občanská 

společnost a stát 

MKV (5) Princip sociálního                 

smíru a solidarity 
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stravovacími zvyklostmi v rodině a doporučenými zásadami 

zdravé výživy 

- své znalosti z oblasti výživy využívá v praxi – příprava 

jednoduchých pokrmů, sestavení jídelníčku 

- účelně plánuje svůj režim dne 

- rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc 

- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou 

- ošetří drobná poranění, zajistí lékařskou pomoc 

- chrání své zdraví dodržováním základních hygienických zásad 

- dbá o pravidelnou tělesnou a intimní hygienu 

- uplatňuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví jiných lidí 

- rozliší krizové situace – šikana, týrání, sexuální zneužívání, 

diskutuje o nich 

- seznamuje se s označením nebezpečných látek 

- rozšiřuje si poznatky o návykových látkách a jiných závislostech, 

jejich škodlivosti na organismus 

- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví 

a v modelových situacích simulujících mimořádné události, 

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

- uvede přírodní jevy a jiné situace, které mohou ohrozit zdraví a 

život, vymezí vhodný způsob ochrany 

- pojmenuje rozdíly v komunikaci ve fyzickém a digitálním světě 

- uvede na příkladu rozdíly mezi reálnou a digitální identitou 

- uvede příklad informace, která  může poškozovat druhou osobu 

- ví, které údaje o sobě může zveřejnit 

- uvědomuje si, že zveřejněné informace lze jen obtížně odstranit 

- vyhledá svou digitální stopu a porovná ji s jinou digitální stopu 

Digitální technologie 

Soužití lidí – komunikace v digitálním světě, digitální 

identita 

Chování lidí 
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(např. známé osobnosti, spolužáka) 

- zaznamená výsledky pozorování s využitím digitálních 

technologií 

- využije digitální technologie k vyhledávání informací o 

vybraném organismu 

 

Osobní bezpečí – ochrana osobních údajů 

Životní podmínky pro život rostlin – záznam 

pozorování s využitím digitálních technologií 

Rostliny, živočichové – vyhledávání informací 

v doporučených digitálních zdrojích 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a jeho svět      4.      Vlastivěda 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke 

krajině a státu 

- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle 

nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu v přírodě 

- v modelových situacích vyhodnotí nebezpečná místa v silničním 

provozu a v hromadné dopravě a určuje vhodný způsob 

bezpečného chování 

- pomocí map charakterizuje přírodní prvky svého okolí – povrch, 

podnebí, vodstvo 

- ukáže na regionální mapě významné zemědělské, průmyslové, 

rekreační a chráněné oblasti 

- vyjmenuje výrobní podniky a služby v okolí 

- reprodukuje pověsti o své obci 

- vysvětlí svými slovy postavení ČR v Evropě 

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, 

symboly našeho státu a jejich význam 

- vysvětlí pojmy domov, národ, vlast, vlastenectví, cizina, stát, 

prezident, parlament, vláda, volby 

- vyjmenuje a popíše státní symboly 

- vyhledá na mapě Evropy ČR, ukáže Čechy, Moravu a Slezsko 

- na mapě ČR vyhledá významná města a oblasti ČR 

- na mapě vyhledá, ukáže a pojmenuje nejvýznamnější řeky, 

přehrady, rybníky a jezera ČR 

- na mapě vyhledá, ukáže a pojmenuje nejvýznamnější hory, 

pohoří a nejvyšší vrcholy ČR 

- pomocí map charakterizuje přírodní prvky ČR – povrch, podnebí, 

vodstvo 

- ukáže na mapě a vyjmenuje nejvýznamnější naleziště nerostných 

Místo, kde žijeme 
Obec, místní krajina – poloha, minulost a současnost 

obce 

Naše vlast – domov, národ, státní zařízení a politický 

systém, státní správa, samospráva, státní symboly, 

armáda ČR 

Okolní krajina 

Regiony ČR – nejvýznamnější česká a moravská města 

a oblasti 

Vodstvo, hory, pohoří 

Surovinové zdroje, výroba, zemědělství, služby a 

obchod 

Mapa – grafika, vysvětlivky, druhy map, značky 

 

OSV (10) Řešení problému a 

rozhodovací dovednosti 

VDO (1) Občanská 

společnost a škola 
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surovin, vysvětlí význam těžby pro člověka 

- ukáže na mapě a vyjmenuje důležité zemědělské plodiny a oblasti 

pěstování 

- vysvětlí pojmy služby a obchod 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích na mapě 

naší republiky 

- určí světové strany na mapě, v přírodě – kompas, buzola 

- vysvětlí svými slovy důležitost rolí, které zastávají jednotliví 

členové rodiny 

- posoudí potřebu zachování příbuzenských a mezigeneračních 

vztahů 

- rozlišuje pojmy práce fyzická a duševní, chápe její důležitost pro 

společnost 

- rozlišuje druhy povolání, vysvětlí nutnost a potřebnost práce 

- dodržuje pravidla soužití ve škole a pravidla slušného chování 

- vyjadřuje vlastní názory v přiměřené mezilidské komunikaci a 

respektuje názory druhých 

- vysvětlí význam spolupráce, pomoci a odpovědnosti 

- popíše současný stav životního prostředí v obci a navrhuje 

možnosti zlepšení 

- vyjmenuje významná místa a kulturní památky obce a okolí 

Lidé kolem nás 
Rodina 

Příbuzenské vztahy 

Zaměstnání, práce 

Soužití lidí 

Komunikace, principy demokracie 

Základní globální problémy 

 

 

 

- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi jevy 

- dokáže měřit čas a chápe čas i jako fyzikální veličinu 

- orientuje se na časové přímce 

- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních 

specifik 

- využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti 

- pojmenuje některé důležité památky svého regionu 

Lidé a čas 
Orientace v čase, časový řád 

Současnost a minulost v našem životě 

Regionální památky 

Báje, pověsti, mýty 

Nejstarší osídlení naší vlasti, Slované, Velká Morava, 

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové 
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- převypráví některé pověsti, báje a mýty spjaté s regionem 

- charakterizuje svými slovy některé významné osobnosti a 

události jednotlivých historických období 

 

- uplatňuje účelné způsoby chování v modelových situacích , které 

simulují mimořádné události v situacích ohrožujících zdraví 
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí 
 

- orientuje se v textu na tabuli 

- dokáže pracovat v interaktivním programu na tabuli 

- využívá IT technologie pro získávání informací a hledání 

souvislostí 

- dokáže využít informace z internetu k vlastní prezentaci, 

zprostředkovat získané informace ve slovním projevu 

 

Digitální technologie  
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a jeho svět      5.       Vlastivěda 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich 

význam z hlediska přírodního, historického, politického, 

správního a vlastnického 

- na mapě ukáže jednotlivé regiony ČR 

- podle mapy popíše povrch jednotlivých regionů, vyhledá řeky, 

přehrady, jezera, významná města, údaje o přírodních 

podmínkách a hospodářství 

- porovná způsob života a přírodu naší vlasti i jiných zemí 

- rozšiřuje si poznatky o sousedních státech ČR, podle mapy tyto 

státy vyhledává a charakterizuje 

- na mapě ukáže hranice Evropy, významná města, hlavní ostrovy, 

poloostrovy, nížiny, horstva, oceány a řeky 

- vyhledá na mapě některé státy EU a vyčte z mapy základní údaje 

o nich 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy  

- orientuje se ve značkách, grafice a vysvětlivkách jednotlivých 

map 

Místo, kde žijeme 
Regiony ČR – Čechy, Českomoravská vrchovina, 

Morava, Praha 

Sousední státy ČR – Slovensko, Polsko, Německo, 

Rakousko 

Evropa a svět 

EU 

Mapy 

 

VDO (3) Formy participace 

občanů v politickém životě 

VDO (4) Principy demokracie 

jako formy vlády a způsobu 

rozhodování 

EGS (3) Jsme Evropané 

MKV (3) Etnický původ 

 

- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi 

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 

chlapci a dívkami, v rodině, v obci 

- dokáže vyjádřit vlastní názory v přiměřené mezilidské 

komunikaci a respektuje názory druhých 

- vysvětlí svými slovy význam politických stran, církví 

- odhadne, jak může vzhledem k svému věku pomáhat nemocným 

a sociálně slabým lidem 

Lidé kolem nás 
Mezilidské vztahy 

Právo a spravedlnost 

Dětská práva, základní lidská práva 

Chování lidí, etické zásady, předcházení konfliktům, 

protiprávní jednání 

Vlastnictví 
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- prohlubuje si znalosti základních práv dítěte, práv a povinnosti 

žáků školy, základních lidských práv a chová se podle nich 

- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat 

nemůžou a která porušují základní lidská práva nebo 

demokratické principy 

- vysvětlí pojem demokracie a zná základní principy demokracie 

- orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze 

v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 

vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy 

- sestaví jednoduchý osobní rozpočet, uvede příklady základních 

příjmů a výdajů domácnosti a příkladech objasní rizika půjčování 

peněz 

- vysvětlí pojmy vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, hmotný a 

nehmotný majetek 

- vysvětlí základní sociální problémy naší společnosti 

- vysvětlí pojem konzumní společnost 

- popíše stav a problémy životního prostředí, chová se správně ke 

krajině 

 

 

 

 

- znázorní a využívá časovou přímku 

- vysvětlí pojmy letopočet, století, generace 

- rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště a širším okolí 

- využívá poznatky z  knihoven, sbírek, muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

- pojmenuje některé důležité regionální památky 

- zařadí do příslušného období významné osobnosti, orientuje se 

v dějinách českého státu 

- vyhledá informace o naší minulosti v encyklopediích, internetu 

 

Lidé a čas 
Orientace v čase a časový řád 

Současnost a minulost v našem životě 

Regionální památky 

Báje, mýty, pověsti 

Dějiny českého národa – národní obrození, 1. světová 

válka, 2. světová válka, období totality a demokracie 

 

- uplatňuje účelné způsoby chování v modelových situacích, které 

simulují mimořádné události v situacích ohrožujících zdraví 
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí 
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- plánuje a realizuje pozorování a pokusy s účelným využitím 

digitálních technologií 

- zaznamená výsledky pozorování s využitím digitálních 

technologií 

- využije digitální technologie k vyhledání informací o vybraném 

regionu 

- vyhledá svou digitální stopu a porovná ji s jinou stopou (např. 

známé osobnosti, spolužáka) 

- využívá digitální technologie k tvorbě jednoduché prezentace 

- zpracovává a využívá informace získané na internetu 

 

Digitální technologie 
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6.5 Člověk a společnost 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Oblast je zařazena na 2. stupni ZŠ. Vědomosti získané v rámci této vzdělávací oblasti mají především ambice být v přímém vztahu k reálnému 

životu. Vyučovací činnosti jsou směřovány k podněcování zájmu o další činnosti a bádání. Učení v souvislostech napomáhá lepšímu chápání 

celistvosti světa a stává se tak přirozenou cestou k celoživotnímu vzdělávání se. Jde především o poznávání podstaty existence člověka na Zemi 

(rovněž s ohledy na různé výklady stvoření světa). 

 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory): 

- Dějepis 

- Výchova k občanství 
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6.5.1 Dějepis 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a 

uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, 

které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. 

století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné 

je rozvíjet takové časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou 

vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost 

prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 

prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. 

 

Při práci je věnována pozornost žákům se SPU, je kladen důraz na hodnocení jejich slovního projevu. V psaném projevu jsou zohledňovány 

specifické chyby. Individuálně se přistupuje k závěrečnému hodnocení těchto žáků. 

Nadaným žákům jsou zadávány úkoly z rozšiřujícího učiva, ať už formou referátů nebo seminárních prací. Při výuce jsou maximálně využívány 

učební pomůcky hmotného i nehmotného charakteru, jako jsou texty společenského a společenskovědního charakteru, mapy, obrazy, zvukové 

nahrávky a filmy. Dějepisné exkurze a návštěvy výstav jsou doplňkem výuky. 

 

Ve vyučovacím předmětu Dějepis žáci využívají digitální technologie způsobem, který podporuje aktivní činnost žáků při práci s historickými 

zdroji a prameny, s dějepisnými portály a dostupnými online dějepisnými kanály a pořady, což přispívá k porozumění a ke kritickému hodnocení 

historických jevů a problémů. Funkční využívání digitálních technologií ve výuce dějepisu poskytuje nové možnosti v rámci přípravy na výuku a při 

řízení vlastní výuky. Slouží k nastolení vhodné motivace žáků a následně k vlastnímu vyhledávání, sdílení, analýze a ke kritickému hodnocení 

historických zdrojů, pramenů a databází. Digitální technologie také pomáhají ve výuce dějepisu rozvíjet dovednosti žáků v oblasti vzájemné 

komunikace, zejména při vlastních interpretacích a prezentacích historických událostí, jevů a procesů. Tím se zvyšuje aktivizace žáků při práci s 

informacemi, což napomáhá všestrannější a rychlejší orientaci žáků v událostech moderních dějin a současného světa. Žáci se při práci s digitálními 

technologiemi učí respektovat autorství zdrojů a informací.  
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Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Dějepis na 2. stupni základní školy směřuje k rozvíjení vlastního historického vědomí s vnímáním obrazu 

hlavních vývojových linií. Žák získává orientaci v historickém čase, pochopí souvislosti dějinných událostí a procesů, kulturních rozmanitostí světa. 

V celém procesu vzdělávání si utváří pozitivní hodnotový systém. 

 

Časová dotace: 

6. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

7. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

8. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

9. ročník   2 vyučovací hodiny týdně (z toho 1 disponibilní) 

 

Místo realizace 

Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku zpravidla dvě hodiny týdně, a to především v kmenových 

učebnách, příp. v učebně informatiky. Samotná výuka je vhodně doplňována návštěvami akcí rozvíjejících historické vnímání v kontextu soudobého 

světa. 

 

Formy a metody: 

- vyučovací hodina – skupinové vyučování, výklad, diskuse, samostatná práce, video  

- práce na PC s využíváním digitálních technologií a digitálních zdrojů 

- exkurze 

- beseda 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- chápe probírané oblasti v dějepisně-zeměpisném kontextu 

- vyhledává a třídí informace, na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvořivých činnostech a 

praktickém životě 

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí 

- hledá vztah mezi minulými a současnými událostmi a porovnává je s procesy v evropském a celosvětovém měřítku 
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Učitel: 

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

- klade důraz na rozlišování podstatného od nepodstatného při zpracování a třídění historických informací 

- vyžaduje od žáků užívání správné terminologie a symboliky 

- zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých vyučovací předmětů 

 

Kompetence k řešení problémů  

Žák: 

- při řešení problémů objevuje paralely s historií 

- vnímá nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji 

- kriticky myslí a činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen svá rozhodnutí obhájit 

Učitel: 

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

- dává žákům prostor pro vytvoření vlastního názoru při zkoumání historických jevů, událostí a osobností 

- rozvíjí u žáků logické uvažování, vede je ke kritickému myšlení a srozumitelné a věcné argumentaci 

 

Kompetence komunikativní  

Žák: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

- účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

- chápe potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím 

- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů 

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

Učitel: 

- zařazuje do výuky diskuzi 

- učí žáky vyjadřovat se výstižně a v logickém sledu (např. při ústních referátech) 

- nabízí žákům dostatek možností v řízené diskuzi naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze 

obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat 

- umožňuje žákům poznávat různé typy textů (jako mapy, grafy, diagramy) a dokumentů (videozáznamy, obrazy) 

- pomocí zavádění skupinové práce a projektové výuky vede žáky ke komunikaci ve skupině 
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Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- uvědoměle přijímá, získává role v různých skupinách 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- přispívá v diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

Učitel: 

- vytváří přesná pravidla pro práci ve skupině 

- navozuje dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat kvalitu společné práce 

- umožňuje žákům podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a přispívat k upevňování mezilidských vztahů 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- přijímá základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy 

- respektuje přesvědčení druhých lidí a váží si jejich vnitřních hodnot 

- nachází nenásilné cesty k řešení konfliktů 

- na základě poznání našich kulturních tradic a historického dědictví cítí potřebu je chránit 

Učitel: 

- učí žáky respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní a historické dědictví při návštěvách muzeí, divadel a historických památek 

- rozvíjí u žáků chápání základních principů zákonů a společenských norem a chování se podle nich 

- vede žáky, aby brali ohled na druhé 

- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 

- vede žáky k pochopení základních ekologických souvislostí vyvozených z historie 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

- nachází způsoby, jak využívat znalosti ve škole i mimo ni pro svůj další rozvoj 

Učitel: 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 

- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat 
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- zadává samostatné práce, ve kterých žáci využívají znalostí a zkušeností z jednotlivých oblastí v zájmu svého rozvoje a přípravy na budoucnost 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- využívá digitální technologie k orientaci v historické realitě 

- pracuje s digitalizovanými historickými zdroji a prameny 

- dbá na svá osobní data a údaje 

Učitel: 

- podporuje žáky, aby řádně využívali přístupné digitální technologie k orientaci v historické realitě 

- vede žáky k tomu, aby pracovali s digitalizovanými historickými prameny a zdroji 

- klade důraz na ochranu osobních údajů a osobních dat žáků 
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Oblast Ročník:  Vyučovací předmět: 

Člověk a společnost 6. Dějepis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Člověk v dějinách; počátky lidské společnosti; nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury  

Člověk v dějinách: 

- uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků 

- uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje 

instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány 

- orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní 

historické epochy v chronologickém sledu 

 

- význam zkoumání dějin, získávání informací 

o dějinách 

- historické prameny 

- historický čas a prostor 

 

 

OSV – Kreativita (5), 

Komunikace (8), Kooperace a 

kompetice (9) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1)  

Počátky lidské společnosti: 

- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich 

materiální a duchovní kulturu 

- objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů 

pro lidskou společnost 

 

- člověk a lidská společnost v pravěku EV – Vztah člověka 

k prostředí (4) 

Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury: 

- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem 

prvních velkých zemědělských civilizací 

- uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí 

světového kulturního dědictví 

- demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury, 

zrod křesťanství 

- porovná formy vlády a postavení společenských skupin v 

jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie 

 

- nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

- antické Řecko a Řím 

- střední Evropa a její styky s antickým Středomořím 

 

EGS – Jsme Evropané (3) 

MKV – Lidské vztahy (2) 

VDO – Principy demokracie 

jako formy vlády a způsobu 

rozhodování (4) 
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Využívání digitálních technologií, ICT: 

- volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné 

     digitální technologie, výstižné klíčové slovo 

- vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a 

myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě 

na základě digitalizovaných prostorových informací (data o 

historických krajinách, objektech a lidech v nich) 
- využívá k orientaci v historické realitě pravěkých a 

starověkých dějin aktivně, účelně a kriticky digitální zdroje, 

portály, databáze, výukové kanály, pořady, aplikace a webové 

stránky institucí 

- pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou – s virtuálními 3D 

materiály, prohlídkami, animacemi a aplikacemi pro 

znázornění kontextu pravěkých a starověkých dějin 
- uplatňuje činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi a 

aplikacemi pro znázornění prostředí nejstarších světových 

civilizací 

- využívá k poznávání historické reality pravěkých a 

starověkých dějin aktivně, účelně a kriticky primární historické 

prameny v prostředí digitalizovaných sbírek muzeí a galerií 

- podle obrazových digitálních zdrojů popisuje pravěká zvířata, 

způsob jejich lovu, zbraně, nástroje, předměty denní potřeby a 

kulturní předměty pravěkých lidí 

- pomocí vizuálních digitálních zdrojů prezentuje 

nejvýznamnější příklady a lokace antických památek, které se 

staly součástí světového kulturního dědictví a příklady 

předmětů denní potřeby antického člověka 

- zaznamenává výsledky své práce s historickými prameny a 

archiváliemi do časových os, grafů, rodokmenů a dalších 

výstupů s pomocí online nástrojů a softwaru 

- dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory 

zpracování historické reality v zábavním digitálním prostředí 

(různé hry, simulace apod.) 

- získávání informací o dějinách pomocí digitálních 

zdrojů 

- digitální zdroje při hledání historických pramenů, 

databází, portálů, kanálů a pořadů s výukovými 

dějepisnými materiály a jejich využití 

- prostorové digitální zdroje 

- myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na 

základě digitalizovaných prostorových informací 
- virtuální 360° prohlídky, animace a 3D rekonstrukce 

významných a vybraných dobových objektů, 

historických krajin, kulturních a technických památek, 

sbírek muzeí 
- činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi, 

rekonstrukcemi a aplikacemi pro znázornění kontextu 

vybraných úseků moderních a soudobých dějin 

- digitalizované historické zdroje: prameny, archiválie, 

mapy, ilustrace, simulace a animace historických 

událostí 

- dodržení základní hygieny, bezpečnostních pravidel a 

předpisů při práci s digitální technikou, zásady první 

pomoci 
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Oblast: Ročník:  Vyučovací předmět: 

Člověk a společnost 7. Dějepis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Křesťanství a středověká Evropa; objevy a dobývání; počátky nové doby  

Křesťanství a středověká Evropa: 

- popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala 

v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států 

- objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu 

a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech 

- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, 

konflikty mezi světskou a církevní mocí 

- ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, 

uvede příklady románské a gotické kultury 

 

- nový etnický obraz Evropy 

- utváření států ve východoevropském a 

západoevropském kulturním okruhu a jejich 

specifický vývoj 

- islám a islámské říše ovlivňující Evropu (Arabové, 

Turci) 

- Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a 

postavení v Evropě 

- křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy 

- struktura středověké společnosti, funkce 

jednotlivých vrstev 

- kultura středověké společnosti – románské a 

gotické umění a vzdělanost 

 

EGS – Jsme Evropané (3) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Etnický původ (3) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 

Objevy a dobývání, počátky nové doby: 

- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky 

žádající reformu církve  

- vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní 

život  

- popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky  

- objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy a jeho 

postavení uvnitř habsburské monarchie  

- objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její 

důsledky  

- rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede 

- renesance, humanismus, husitství, reformace a 

jejich šíření Evropou 

- zámořské objevy a počátky dobývání světa 

- český stát a velmoci v 15.–18. století 

- barokní kultura a osvícenství 

 

EGS – Jsme Evropané (3) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Etnický původ (3) 
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příklady významných kulturních památek 

 

Využívání digitálních technologií, ICT: 

- volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné 

digitální technologie, výstižné klíčové slovo 

- vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě 

digitalizovaných prostorových informací (data o historických 

krajinách, objektech a lidech v nich) 

- využívá k orientaci v historické realitě středověkých dějin 

aktivně, a účelně a kriticky digitální zdroje, portály, databáze, 

výukové kanály, pořady, aplikace a webové stránky institucí 

- pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou – s virtuálními 3D 

materiály, prohlídkami, animacemi a aplikacemi pro znázornění 

kontextu středověkých dějin  

- uplatňuje činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi a 

aplikacemi pro znázornění prostředí středověké společnosti 

- využívá k poznávání historické reality středověkých dějin 

aktivně, účelně a kriticky primární historické prameny v prostředí 

digitalizovaných sbírek muzeí a galerií 

- s pomocí vizuálních digitálních zdrojů uvádí vybrané příklady a 

lokace románských a gotických památek architektury, které se 

staly součástí světového kulturního dědictví a příklady předmětů 

denní potřeby středověkého člověka 

- zaznamenává výsledky své práce s historickými prameny a 

archiváliemi do časových os, grafů, rodokmenů a dalších výstupů 

s pomocí online nástrojů a softwaru 

- dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory 

zpracování historické reality v zábavním digitálním prostředí 

(různé hry, simulace apod.) 

- digitální zdroje při hledání historických pramenů, 

databází, portálů, kanálů a pořadů s výukovými 

dějepisnými materiály a jejich využití 

- prostorové digitální zdroje 

- myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na 

základě digitalizovaných prostorových informací 

- virtuální 360° prohlídky, animace a 3D 

rekonstrukce významných a vybraných dobových 

objektů, historických krajin, kulturních a 

technických památek, sbírek muzeí 
- činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi, 

rekonstrukcemi a aplikacemi pro znázornění 

kontextu vybraných úseků moderních a soudobých 

dějin 

- digitalizované historické zdroje: prameny, 

archiválie, mapy, ilustrace, simulace a animace 

historických událostí 

- dodržení základní hygieny, bezpečnostních pravidel 

a předpisů při práci s digitální technikou, zásady 

první pomoci 
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Oblast: Ročník:  Vyučovací předmět: 

Člověk a společnost 8. Dějepis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Modernizace společnosti  

Modernizace společnosti: 

- vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní 

změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují 

modernizaci společnosti  

- objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a 

napoleonských válek a rozbití starých společenských struktur 

v Evropě  

- porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v 

souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů  

- vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 

nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje 

soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií 

 

- Velká francouzská revoluce a napoleonské období, 

jejich vliv na Evropu a svět 

- vznik USA 

- industrializace a její důsledky pro společnost; 

sociální otázka  

- národní hnutí velkých a malých národů 

- utváření novodobého českého národa  

- revoluce 19. století jako prostředek řešení 

politických, sociálních a národnostních problémů 

- politické proudy (konzervativismus, liberalismus, 

demokratismus, socialismus), ústava, politické 

strany, občanská práva 

- kulturní rozrůzněnost doby 

- konflikty mezi velmocemi, kolonialismus 

 

EGS – Jsme Evropané (3) 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (2), Principy 

demokracie jako formy vlády 

a způsobu rozhodování (4) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

OSV – Mezilidské vztahy (7) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 

Využívání digitálních technologií, ICT: 

- volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné 

digitální technologie, výstižné klíčové slovo  

- vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na základě 

digitalizovaných prostorových informací (data o historických 

krajinách, objektech a lidech v nich)  

- využívá k orientaci v historické realitě novověkých dějin aktivně, 

účelně a kriticky digitální zdroje, portály, databáze, výukové 

kanály, pořady, aplikace a webové stránky institucí  

- digitální zdroje při hledání historických pramenů, 

databází, portálů, kanálů a pořadů s výukovými 

dějepisnými materiály a jejich využití, 

- prostorové digitální zdroje 

- myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na 

základě digitalizovaných prostorových informací 
- virtuální 360° prohlídky, animace a 3D 

rekonstrukce významných a vybraných dobových 

objektů, historických krajin, kulturních a 
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- pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou – s virtuálními 3D 

materiály, prohlídkami, animacemi a aplikacemi pro znázornění 

kontextu novověkých dějin  

- uplatňuje činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi a 

aplikacemi pro znázornění prostředí a kontextu konkrétního úseku 

novověkých dějin  

- využívá k poznávání historické reality novověkých dějin aktivně, 

účelně a kriticky primární historické prameny v prostředí 

digitalizovaných sbírek muzeí a galerií  

- s pomocí vizuálních digitálních zdrojů uvádí vybrané příklady a 

lokace významných kulturních památek a příklady předmětů denní 

potřeby z etap novověkých dějin  

- zaznamenává výsledky své práce s historickými prameny a 

archiváliemi do časových os, grafů, rodokmenů a dalších výstupů s 

pomocí online nástrojů a softwaru  
- dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory zpracování 

historické reality v zábavním digitálním prostředí (různé hry, 

simulace apod.) 
 

technických památek, sbírek muzeí 
- činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi, 

rekonstrukcemi a aplikacemi pro znázornění 

kontextu vybraných úseků moderních a soudobých 

dějin 

- digitalizované historické zdroje: prameny, 

archiválie, mapy, ilustrace, simulace a animace 

historických událostí 

- dodržení základní hygieny, bezpečnostních pravidel 

a předpisů při práci s digitální technikou, zásady 

první pomoci 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a společnost 9. Dějepis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Moderní doba; rozdělený a integrující se svět  

Moderní doba: 

- na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových 

válkách a jeho důsledky  

- rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů  

- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 

nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a 

důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 

totalitarismu a vypjatého nacionalismu  

- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 

nepřijatelnost z hlediska lidských práv  

- zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech 

a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní 

prostředí 

 

- první světová válka a její politické, sociální a 

kulturní důsledky  

- nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve 

světě 

- vznik Československa, jeho hospodářsko-politický 

vývoj, sociální a národnostní problémy 

- mezinárodněpolitická a hospodářská situace ve 20. 

a 30. letech 

- totalitní systémy – komunismus, fašismus, 

nacismus – důsledky pro Československo a svět  

- druhá světová válka, holokaust  

- situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj 

- politické, mocenské a ekonomické důsledky války 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

EGS – Jsme Evropané (3) 

VDO – Principy demokracie 

jako formy vlády a způsobu 

rozhodování (4) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 

Rozdělený a integrující se svět: 

- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede 

příklady střetávání obou bloků  

- vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody 

euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce 

- posoudí postavení rozvojových zemí  

- prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

 

- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 

reprezentovaných supervelmocemi  

- politické, hospodářské, sociální a ideologické 

soupeření 

- vnitřní situace v zemích východního bloku (na 

vybraných příkladech srovnání s charakteristikou 

západních zemí) 

- vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, 

vznik České republiky 

- rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět, 

- problémy současnosti 

MKV – Etnický původ (3), 

Princip smíru a solidarity (5) 

MV – Fungování a vliv médií 

ve společnosti (5) 

EGS – Jsme Evropané (3) 

OSV – Mezilidské vztahy (7) 

MKV – Multikulturalita (4) 
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- věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje, sport 

a zábava 

 

Využívání digitálních technologií, ICT: 

- volí pro vyhledávání historického digitálního zdroje vhodné 

digitální technologie, výstižné klíčové slovo 

- vytváří a využívá myšlenková (mentální) schémata a 

myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na 

základě digitalizovaných prostorových informací (data o 

historických krajinách, objektech a lidech v nich) 

- využívá k orientaci v historické realitě moderních dějin aktivně, 

účelně a kriticky digitální zdroje, portály, databáze, výukové 

kanály, pořady, aplikace a webové stránky institucí, například 

webové stránky HistoryLab, Moderní dějiny, Asociace učitelů 

dějepisu, Muzeum holocaustu ve Washingtonu,  Asociace 

nositelů legionářských tradic, Centrum orální historie ÚSD AV 

ČR, Holocaust, Příběhy bezpráví, Památník Terezín, Paměť 

národa, Totalita, Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), 

My jsme to nevzdali, Školákem v protektorátu-Památník Terezín 

apod. 

- pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou – s virtuálními 3D 

materiály, prohlídkami, animacemi a aplikacemi pro znázornění 

kontextu moderních a soudobých dějin 

- uplatňuje činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi a 

aplikacemi pro znázornění prostředí a kontextu konkrétního 

úseku moderních dějin (například tvorba 3D modelace v 

prostředí vzdělávací edice Minecraftu, 3D malování od 

Microsoftu nebo jiný editor) 

- využívá k poznávání historické reality moderních a soudobých 

dějin aktivně, účelně a kriticky primární historické prameny v 

prostředí digitalizovaných sbírek muzeí a galerií 

- s pomocí vizuálních digitálních zdrojů uvádí vybrané příklady a 

lokace významných kulturních památek a příklady předmětů 

- digitální zdroje při hledání historických pramenů, 

databází, portálů, kanálů a pořadů s výukovými 

dějepisnými materiály a jejich využití 

- prostorové digitální zdroje 

- myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci v historické realitě na 

základě digitalizovaných prostorových informací 

- virtuální 360° prohlídky, animace a 3D 

rekonstrukce významných a vybraných dobových 

objektů, historických krajin, kulturních a 

technických památek, sbírek muzeí 
- činnosti s virtuálními 3D materiály, animacemi, 

rekonstrukcemi a aplikacemi pro znázornění 

kontextu vybraných úseků moderních a soudobých 

dějin 

- digitalizované historické zdroje: prameny, 

archiválie, mapy, ilustrace, simulace a animace 

historických událostí 

- dodržení základní hygieny, bezpečnostních pravidel 

a předpisů při práci s digitální technikou, zásady 

první pomoci 
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denní potřeby z etap moderních a soudobých dějin 

- zaznamenává výsledky své práce s historickými prameny a 

archiváliemi do časových os, grafů, rodokmenů a dalších 

výstupů s pomocí online nástrojů a softwaru 

- dovede na základní úrovni poukázat na klady a zápory 

zpracování historické reality v zábavním digitálním prostředí 

(různé hry, simulace apod.) 
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6.5.2 Výchova k občanství 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět výchova k občanství slouží k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu žáka. Žák je veden k orientaci ve 

významných okolnostech společenského života, k utváření vztahů ke skutečnosti, k formování vnitřních postojů k důležitým oblastem lidského 

života, k formování vědomí odpovědnosti za vlastní život a k sebepoznávání vedoucímu k plnohodnotnému životu. Žák se učí respektovat a 

dodržovat pravidla soužití a aktivně se zapojovat do života demokratické společnosti a do života v právním státu, učí se pomáhat druhým. Žák dále 

rozvíjí svou schopnost orientovat se ve světě financí a digitálních technologií. Žák je veden k samostatné práci, k práci ve skupině, v kolektivu třídy 

se učí samostatně vyhledávat, interpretovat, srovnávat, analyzovat, kriticky hodnotit a zpracovávat informace z různých zdrojů, zároveň se učí 

utvářet si vlastní názor, obhajovat ho a korigovat ho. 

 
Časová dotace: 

6. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

7. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

8. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

9. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

 
Místo realizace: 

- třídy, učebna PC, veřejná prostranství mimo školu, knihovna 

 
Formy a metody realizace: 

- vyučovací hodina – skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, video,   

  vyhledávání informací na internetu a dalších zdrojích, využívání digitálních technologií 

- beseda 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 

- vyhledává informace, získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozuje z nich závěry 

Učitel: 

- poskytuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- tvořivě přistupuje k řešení problémů, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi, promyslí a naplánuje způsob řešení 

- umí kriticky myslet, je schopen hájit svá rozhodnutí 

Učitel: 

- klade otevřené otázky 

- umožní volný přístup k pomůckám 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně 

- umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

- komunikuje na odpovídající úrovni 

- využívá ke komunikaci vhodné technologie 

Učitel: 

- vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu 

- zajímá se o náměty, názory žáků 

- podněcuje žáky k argumentaci 
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Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- spolupracuje v týmu, vzájemně si naslouchá a pomáhá 

- upevňuje dobré mezilidské vztahy 

- umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

Učitel:  

- stanoví jasná kritéria, na jejichž základě žáci hodnotí své činnosti 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
 

Kompetence občanské 

Žák: 

- zná svá práva, povinnosti a obecné morální zákony a dodržuje je 

- respektuje přesvědčení a názory ostatních 

- formuje si volní a charakterové rysy 

- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, spolupodíl žáků na jejich vytváření 

- vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů, k řešení konfliktů nenásilnou cestou 

- respektuje osobnost žáků jako příklad jednání mezi lidmi 
 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- efektivně organizuje vlastní práci 

- plní své povinnosti a závazky 

Učitel: 

- dodává sebedůvěru 

- napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení 

- stanovuje pravidla pracovních postupů při všech činnostech žáků 
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Kompetence digitální 

Žák: 

- posuzuje vliv používání digitálních technologií na život jedince a na proměnu společnosti 

- mapuje veřejné dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií 

- přistupuje zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy 

- v digitálním prostředí přiměřeně uplatňuje svá práva a dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují 

- rozpoznává protiprávní jednání v digitálním prostředí 

Učitel: 

- podporuje žáky, aby využívali digitální technologie pro zjišťování informací, průzkumy, šetření apod. zaměřené na život ve škole a v obci 

- vede žáky k odpovědnému používání/využívání digitálních technologií, k tomu, aby chránili své osobní údaje a svá osobní data 

- klade důraz na respektování a dodržování netikety při interakci v digitálním prostředí 
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Oblast:                                                               Ročník:                                                 Vyučovací předmět: 

Člověk a společnost 6. Výchova k občanství 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- vysvětlí význam harmonických vztahů  

- uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých životních 

situacích 

 

Člověk ve společnosti 

Vztahy mezi lidmi  

- osobní a neosobní vztahy 

- mezilidská komunikace  

OSV – Osobnostní rozvoj (1-

5), Sociální rozvoj (6-9) 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1), Jsme Evropané (3) 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (2) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Lidské vztahy (2) 

MV – Práce v realizačním 

týmu (7) 

 

- zapamatuje si důležitá telefonní čísla a způsob oznámení 

mimořádných událostí 

- navrhne, jak může pomoci v konkrétním případě ohrožení 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí 

- vysvětlí, čím je škola pro další život důležitá 

- vysvětlí, proč je třeba podřizovat své chování a jednání ve 

určitým pravidlům 

- vysvětlí význam a činnost žákovské samosprávy 

- rozpozná, co odvádí naši pozornost od učení 

Člověk ve společnosti 

Naše škola – život ve škole 

- práva a povinnosti žáků 

- společná pravidla a normy 

- žákovská samospráva – význam a činnost 

- vklad vzdělání pro život 

- vysvětlí pojem domova z hlediska své přináležitosti k rodině, 

obci, regionu, vlasti 

- chápe rozdíl mezi státní správou a samosprávou 

- zmapuje místa a aktivity veřejného dění a to, jakými osobními 

nebo digitálními cestami obec informuje své občany a o čem je 

informuje 

- zjistí, kde najde kontakty na obecní úřad 

- pojmenuje některá zajímavá a památná místa obce a regionu 

- uvádí některé významné rodáky obce a regionu, vysvětlí jejich 

přínos 

Člověk ve společnosti 

Naše obec, region, kraj  

- důležité instituce – kontakty 

- mapa veřejného dění a veřejných institucí v obci 

(internetové stránky, sociální sítě) 

- místní tradice 

- zajímavá a památná místa 

- významní rodáci 

- ochrana kulturních, přírodních objektů a majetku 
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- uvede příklady památných míst obce a regionu 

- uvědomuje si jazyk jako jeden z důležitých znaků národa 

- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich 

používání 

- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

- pojmenuje některá památná místa naší vlasti a významné 

osobnosti české minulosti 

- vysvětlí přínos významných osobností 

Člověk ve společnosti 

Naše vlast 

- státní symboly 

- zajímavá a památná místa 

- co nás proslavilo 

- státní svátky, významné dny 

- významné osobnosti 

- vlastenectví, vlast, nacionalismus - pojmy 

- vysvětlí příčiny sociální nerovnosti lidí 

- respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 

chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 

- objasní potřebu tolerance ve společnosti 

- rozpozná netolerantní, rasistické a extremistické projevy 

v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 

nesnášenlivosti 

Člověk ve společnosti 

Lidská setkání 

- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 

- projevy lidské nesnášenlivosti 

- problémy lidské nesnášenlivosti 

Člověk, stát a právo 

- základní lidská práva 

- práva dítěte v dokumentech 

- ochrana výše uvedených práv 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a společnost 7. Výchova k občanství 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- rozlišuje, které chování mezi lidmi není v pořádku a umí 

zasáhnout 

- uvědomí si vliv skupiny na její členy 

- rozpozná možný negativní vliv „kamarádů“ a party 

- rozpozná, co je dobré a morální 

- uplatňuje vhodné způsoby chování v různých životních situacích 

- je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým lidem 

- zhodnotí a na příkladech doloží význam lidské solidarity 

- vyjádří, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi 

Zásady lidského soužití 

- pravidla chování 

- mravnost a morálka 

- svoboda a vzájemná závislost 

 

Lidská setkání 

- lidská solidarita 

- pomoc lidem v nouzi 

- potřební lidé ve společnosti 

OSV – Sociální rozvoj (6-9) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Lidské vztahy (2), Etnický 

původ (3), Multikulturalita (4)  

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1), 

Fungování a vliv médií (5) 

EV – Vztah člověka k  

prostředí (4) 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (2), Formy 

participace občanů 

v politickém životě (3), 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování (4),  

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět (2), Jsme Evropané (3) 

 

 

- uvědomí si důležitost objektivního pohledu na odlišné kultury 

- vysvětlí obsah pojmu kultura a rozliší druhy umění 

- uvědomí si, že vnímání krásy je subjektivní 

- zamyslí se nad tím, co ovlivňuje naši představu o kráse 

- diskutuje o tom, v čem spočívá krása člověka 

- zamyslí se nad významem náboženství 

- uvědomí si, jak může víra ovlivnit život, postoje a chování lidí 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 

životních situacích 

- kultivovaně vyjadřuje osobně i digitálně svůj názor, souhlas, 

podporu, nebo nespokojenost a kritiku ke stavu či situaci ve 

škole, nebo k dění ve svém okolí 

- kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj 

k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování 

lidí 

- rozpozná propagaci, dezinformaci a manipulaci v digitálním 

prostředí 

- zmapuje, jak chrání své osobní údaje 

Člověk ve společnosti 

Kulturní život 

- Rozmanitost kulturních projevů 

- Kultura, kulturní tradice a hodnoty 

- Umění 

- Víra a náboženství 

- Kulturní instituce 

- Prostředky komunikace – vyjádření názoru, 

souhlasu, podpory, i nespokojenosti, kritiky 

různými nástroji 

- Masová kultura 

- Vliv digitálních technologií na různé oblasti života, 

na různé sociální skupiny, na život člověka – osobní 

pohled žáka 

- digitální identita, digitální stopa  

- netiketa – přehled pravidel a jejich používání 

- postup v případě zneužití osobních údajů 
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- navrhne, jak chránit svou digitální identitu a stopu 

- respektuje a dodržuje normy chování (tzv. netiketu) při používání 

digitálních technologií a při interakci v digitálním prostředí 

- navrhne, jak postupovat v případě, že se stane obětí zneužití 

osobních údajů, či podvodných praktik 

- respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory 

- analyzuje a srovná, co nebo kdo na něj má vliv v digitálním 

prostředí 

- analyzuje a doloží, jak a v jakých situacích digitální technologie 

zlepšují, nebo zhoršují život lidem/různým sociálním skupinám 

- vyjmenuje základní (biologické) potřeby 

- uvědomuje si, do jaké míry je hodnocení potřeb a přání 

společensky a kulturně podmíněno 

- rozlišuje formy vlastnictví a porovnává je 

- zamyslí se nad významem majetku pro život člověka, nad 

potřebou vlastnit a schopností dobře hospodařit 

- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního placené, uvede příklady použití 

debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými 

prostředky a způsoby krytí deficitu 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a 

výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti 

- objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového 

rozpočtu domácnosti 

 

Člověk, stát a hospodářství  

Majetek a vlastnictví 

- Formy vlastnictví 

- Naše potřeby 

- Vlastnictví versus život (Mít nebo být) 

Peníze 

- Formy placení 

Hospodaření  

- Rozpočet domácnosti (vyrovnaný, schodkový, 

přebytkový) 

- Úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing 

- Hospodaření s penězi 

 

- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná 

jejich znaky 

- rozpozná, které principy jsou demokratické a které jsou v rozporu 

s demokracií 

- objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro 

Člověk, stát a právo 

Právní základy státu – znaky státu, forma a typy státu 

Principy demokracie – znaky demokratického způsobu 

rozhodování a řízení státu 

Volby – politický pluralismus, význam a formy voleb 
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každodenní život občanů 

- vysvětlí význam volebního práva 

- vyloží smysl voleb do zastupitelstva v demokratických státech a 

uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 

život občanů 

do zastupitelstev 

 

- vysvětlí, proč je spolupráce mezi zeměmi Evropy důležitá 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů 

 

 

- umí rozpoznat varovné signály 

- správně používá linky tísňového volání, zná zásady komunikace 

s operačním střediskem 

Mezinárodní vztahy 

- Spolupráce mezi zeměmi Evropy – evropská 

integrace – podstat, význam, výhody 

 

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

okolností 

- jednoduše popíše charakter lidských práv a odliší je od ostatních 

práv a povinností 

- objasní důležitost dodržování lidských práv a nutnost jejich 

ochrany 

- posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 

projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem 

projevům lidské nesnášenlivosti 

 

Člověk, stát a právo 

- Lidská práva v dokumentech 

- Ochrana lidských práv 

 

Člověk ve společnosti 

Lidská setkání 

- Rovnost a nerovnost mezi lidmi 

- Rovné postavení mužů a žen 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a společnost 8. Výchova k občanství 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 

osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, 

vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

- kriticky hodnotí a koriguje své jednání a chování 

- zmapuje, jak digitální technologie ovlivňují vytváření, šíření 

nebo překonávání společenských stereotypů a předsudků 

- zhodnotí nebezpeční sociálních, nebo názorových skupin, 

identifikuje rizika související s komunikací v těchto bublinách 

- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních 

i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a 

překonávání překážek 

 

 

Člověk jako jedinec 

Podobnost a odlišnost lidí 

- osobnost – její vývoj, vrozené předpoklady 

- osobní vlastnosti, charakter, dovednosti, schopnosti,  

- projevy chování 

- rozdíly v myšlení a jednání 

- osobní potenciál 

- konflikty v mezilidských vztazích 

Vnitřní svět člověka 

- vnímání, prožívání 

- poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých 

- stereotypy v posuzování druhých 

- společenské stereotypy a předsudky v digitálním 

prostředí, sociální, nebo názorové bubliny, manipulace 

v digitálním prostředí 

- sebehodnocení 

- systém osobních hodnot 

Osobní rozvoj 

- životní plány a cíle, životní perspektiva 

- adaptace na životní změny, sebezměna 

- význam motivace, aktivity, vůle a osobní sebekázně při 

seberozvoji 

 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Sebepoznání a 

sebepojetí (2), Psychohygiena 

(4) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Lidské vztahy (2), 

Multikulturalita (4) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (2) 

EGS – Jsme Evropané (3) 
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- vyloží podstatu fungování trhu na příkladu chování kupujících 

a prodávajících, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu 

ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet 

nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

- vyhledává informace v Ústavě ČR 

- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci 

ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a 

orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 

- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a 

respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, 

uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování 

 

Stát a hospodářství 

- nabídka, poptávka, trh 

- podstata fungování trhu 

- tvorba ceny, inflace 

 

Stát a právo 

Právní základy státu 

- právní řád ČR – význam a funkce 

- Ústava ČR 

- složky státní moci, jejich orgány a instituce 

- lidská práva a svobody, poškozování lidských práv, 

šikana, diskriminace 

 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

Evropská integrace 

- EU a ČR 
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Oblast: Ročník:  Vyučovací předmět:  

Člověk a společnost 9.  Výchova k občanství 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob řízení státu 

pro každodenní život občanů 

- popíše situace, kdy je třeba bránit stát 

- vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní řád, 

respektuje základní právní normy našeho státu 

- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky 

- uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní 

vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci 

- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, 

pracovní poměr, manželství 

- rozpozná, zda má elektronicky uzavřená smlouva všechny 

náležitosti 

- popíše, jak reklamovat zboží, nebo službu, které byly 

zakoupeny online a jak odstoupit od smlouvy při online 

nákupu 

- zjistí, jak si osobně nebo elektronicky sjednat schůzku na 

úřadu 

- dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, 

a uvědomuje si rizika jejich porušování 

 

 

Člověk, stát a právo 

Právní základy státu 

- státní občanství ČR 

- obrana státu 

Státní správa a samospráva 

- orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich 

úkoly 

Právní řád ČR 

- odvětví práva ČR 

- právní norma, předpis 

- publikování právních předpisů 

- orgány právní ochrany občanů 

- ochrana osobnosti – postup, jak se bránit i v digitálním 

prostředí (žádost o odstranění obsahu, nahlášení 

porušení práva, uplatnění práva na zapomnění, podání 

žaloby) 

- soustava soudů 

- smlouvy – osobní přeprava, koupě, oprava, pronájem 

věci – i elektronicky uzavřené 

- online nakupování, reklamace zboží (i online 

zakoupeného) 

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět (2), Jsme Evropané (3) 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (2), Formy 

participace (3), Principy 

demokracie (4) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Lidské vztahy (2), 

Multikulturalita (4) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3, Vztah člověka k prostředí 

(4) 

OSV – Sebepoznání (2), 

Mezilidské vztahy (7) 

Komunikace (8) 

MV – Fungování a vliv médií 

(5) 
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- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, 

uvede příklady jejich činností a spolupráce při postihování 

trestných činů 

- rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 

uvede jejich příklady 

- uvede příklady korupčního jednání  

- diskutuje o příčinách, důsledcích a řešení korupčního jednání 

- respektuje a dodržuje licence, která upravují majetková práva 

autorů 

- uvede příklady toho, co je a co není možné dělat s cizím dílem 

bez souhlasu autora 

- rozpozná porušení práva k duševnímu vlastnictví ve fyzickém 

i digitálním prostředí 

- uvede postup, jak se bránit porušení práva na ochranu 

osobnosti, práv k duševnímu vlastnictví apod. 

- rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých 

oblastí stát směřuje své výdaje uvede příklady dávek a 

příspěvků ze státního rozpočtu  

- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům 

nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede 

nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými 

prostředky a způsoby krytí deficitu 

- uvede možnosti různých typů pojištění  

- uvede příklady vlastnictví a objasní zásady jeho ochrany 

včetně  

 

 

Právo v každodenním životě 

- důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající 

(manželství, vlastnictví, pracovní poměr) 

- základní práva spotřebitele 

- styk s úřady – postup, jak sjednat schůzku (i 

elektronicky, rezervace termínu apod.) 

 

Protiprávní jednání 

- druhy protiprávního jednání, včetně korupce 

- postihy za protiprávní jednání 

- trestní postižitelnost 

- porušování předpisů v silničním provozu 

- porušování práv k duševnímu vlastnictví – zásady 

autorského práva, respektování licencí apod. i 

v digitálním prostředí 
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- ochrany duševního vlastnictví  

- uvede příklady některých globálních problémů současnosti, 

vyjádří na ně svůj osobní názor, popíše jejich hlavní příčiny i 

možné důsledky 

- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů 

- projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení při 

mimořádných událostech (evakuace, ukrytí, signály) 

- učí se zodpovědně volit životní cíle a nacházet cesty k jejich 

realizaci 

- zamyslí se nad smyslem lidského života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk, stát a hospodářství 

Majetek, vlastnictví – hmotné a duševní vlastnictví, jejich 

ochrana 

- hospodaření s majetkem a různými formami vlastnictví 

Hospodaření 

- státní rozpočet – typy rozpočtu a jejich odlišnosti 

- význam daní 

Banky a jejich služby 

- aktivní a pasivní operace 

- úročení, úroky – placený, přijatý 

- pojištění 

- produkty finančního trhu pro investování a pro 

získávání prostředků 

 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

Globalizace – projevy  

- významné globální problémy 

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

 

Člověk jako jedinec 

Osobní rozvoj - životní plány a cíle 
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6.6 Člověk a příroda 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1.stupně 

základního vzdělávání. Ve vzdělávacích oborech vzdělávací oblasti Člověk a příroda žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, 

podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav 

životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i 

globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. 

 
Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory ) : 

- Fyzika 

- Chemie 

- Přírodopis 

- Zeměpis 

 

6.6.1 Fyzika 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

Předmět Fyzika směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí. Vede žáky k rozvíjení a upevňování 

dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, k vytváření a ověřování hypotéz. Učí žáky zkoumat příčiny přírodních 

procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Dále také směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie a podporuje vytváření 

otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Vede je k využívání digitálních technologií při pozorování, měření a zpracování 

naměřených dat fyzikálních jevů. 
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Časová dotace: 

6. ročník   1 hodina týdně 

7. ročník   2 hodiny týdně 

8. ročník   2 hodiny týdně (z toho 1 disponibilní) 

9. ročník   1 hodina týdně 

 

Místo realizace 

 

Výuka probíhá v učebně fyziky, v kmenových učebnách a v učebně VT. 

 

Formy a metody realizace: 

- frontální výuka s demonstračními pomůckami a s využíváním digitálních technologií 

- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury, digitálních technologií) 

- samostatné pozorování 

- krátkodobé projekty 

- využití digitálních technologií 

 

 

Řád učebny Fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Vyučovací předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními vyučovacími předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

- Chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 

- Přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor 

- Zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

- Informatika: využití digitálních technologií při pozorování fyzikálních jevů 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- využívá různé druhy studijních materiálů (sešity, učebnice, sbírky příkladů, tabulky) 

Učitel: 

- podněcuje žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- dbá na používání odborné terminologie 

- vede žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací a nalézání souvislostí mezi získanými daty 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- diskutuje o řešení daného fyzikálního problému 

- využívá referátů k získání samostatnosti, logickému myšlení a systematizaci poznatků 

Učitel: 

- zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení  

  jeho postupu  

- řešení, vyhodnocení získaných dat 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- věcně argumentuje a zdůvodňuje daný postup 

- má možnost obhájit svůj názor 

- odborně správně interpretuje výsledky své práce 

Učitel: 

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

- vede žáky k úctě k mluvenému slovu 

- vyžaduje od žáků věcnou argumentaci a zdůvodnění daného postupu  
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Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- má možnost problém osobně konzultovat s učitelem 

- je schopen pracovat v týmu 

- diskutuje o problému 

Učitel: 

- vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- vede žáky k ochotě pomoci 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- dodržuje daná pravidla práce a chování v učebně fyziky 

- je upřímný, otevřený, nebojí se zeptat 

- řádně a včas odevzdává zadanou práci 

Učitel: 

- vybízí žáka k upřímnosti a otevřenosti 

- vede žáka k odpovědnosti za svoji práci 

- vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů 

- podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- umí zacházet s přístroji, technikou a materiály 

- je schopen si stanovit vlastní pracovní postup (laboratorní cvičení) 

Učitel: 

- vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními 
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Kompetence digitální 

Žák: 

- používá efektivně k záznamu naměřených dat a jejich zpracování výpočetní techniku 

- zkoumá fyzikální jevy pomocí počítačových simulací 

- vyhledává v otevřených zdrojích data k řešení zadaného problému, třídí je a kriticky vyhodnocuje 

- sestavuje počítačové prezentace výsledků svých řešení a hledá ve výsledcích vzájemné souvislosti fyzikálních jevů 

- vyhledává v otevřených zdrojích data dokumentující aplikace fyzikálních jevů v jiných oblastech vědy a v technice 

Učitel: 

- vede žáky k využívání digitálních technologií při pozorování fyzikálních jevů 

- vede žáky k využívání digitálních záznamů experimentů a vizuálních simulací k popisu a vysvětlení fyzikálních jevů 

- učí žáky řešit problémy sběrem a tříděním dat z otevřených zdrojů 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 6. Fyzika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Látky a tělesa 
 

- změří vhodně zvolenými digitálními měřidly některé důležité 

fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

- změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, objem tělesa 

odměrným válcem a hmotnost tělesa na váhách 

- vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny 

- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho 

teploty 

- uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa při změně teploty 

- vysvětlí princip měření teploty teploměrem 

- změří změny teploty (kapaliny, vzduchu) s časem a zaznamená je 

tabulkou a grafem 

- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a 

objemem při řešení praktických problémů 

- určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa a 

výpočtem pomocí vztahu ρ = m/V 

- zjistí hustotu látky v tabulkách 

- vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, ze které je 

těleso 

-     sleduje změnu venkovní teploty v závislosti na čase;                 

      k pozorování, měření, záznamu a zpracování výsledků použije   

     digitální technologie 

Měřené veličiny 

- délka 

- objem 

- hmotnost 

- čas 

- teplota a její změna 

- hustota 

Měření délky, objemu, hmotnosti a teploty tělesa 

digitálními měřidly 

Záznam změn venkovní teploty v závislosti na čase 

pomocí digitálního softwaru (Excel)  

OSV – Rozvoj schopnosti 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 

- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek 

neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

- rozhodne, které věci jsou z látky pevné, kapalné nebo plynné 

- nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných 

Skupenství látek 

- vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek 

- souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou  

- difuze 
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látek 

- uvede příklady využití vlastností látek 

- popíše alespoň jeden jev, kterým se nepřímo přesvědčujeme, že 

částice, z nichž jsou složeny látky, jsou v neustálém 

neuspořádaném pohybu 

- vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a 

plynných látek pomocí rozdílů v jejich částicové stavbě 

Elektromagnetické a světelně děje 

- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje 

správně schéma reálného obvodu 

- sestaví jednoduchý elektrický obvod podle schématu 

- správně používá schématické značky a zakreslí schéma reálného 

obvodu 

- určí a pokusem ověří podmínky vedení proudu obvodem 

- experimentem rozhodne, zda je látka vodič nebo izolant 

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními a k 

jejich objasnění využívá poznatky o vedení elektrického proudu v 

kapalinách a ve vzduchu 

- vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí první pomoci při úrazu 

elektrickým proudem, a umí tento postup použít 

-    zdůvodní pravidla bezpečné práce s elektrickými zařízeními, 

k doložení pravidel použije data z otevřených zdrojů 

Elektrický obvod - zdroj napětí, spotřebič, spínač 

Vodiče elektrického proudu 

Elektrické izolanty 

Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními – vyhledání potřebných informací 

z otevřených zdrojů 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a příroda 7. Fyzika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Pohyb těles; síly 
 

- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému 

tělesu na základě vlastního pozorování pohybu, jeho 

videozáznamu nebo grafického znázornění pohybu 

- rozhodne, zda se těleso vzhledem k jinému tělesu pohybuje nebo 

je v klidu 

- určí trajektorii konkrétního pohybu tělesa a rozhodne, zda je 

pohyb přímočarý nebo křivočarý 

- rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

- určí rychlost rovnoměrného pohybu 

- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi 

rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles při řešení 

problémů a úloh se vztahem k běžnému životu (využije digitální 

plánovač tras, určí průměrnou rychlost při cestování dle jízdního 

řádu) 

- má představu o jednotkách rychlosti a odhadne velikost rychlosti 

běžných pohybů (chůze, jízda auta) 

- velikost rychlosti v dané jednotce vyjádří jinou jednotkou 

rychlosti 

- vypočte dráhu rovnoměrného pohybu 

-     sestrojí graf závislosti dráhy na čase při rovnoměrném a 

nerovnoměrném pohybu tělesa (přímo graficky nebo pomocí 

vhodného počítačového programu) 

- nakreslí graf závislosti dráhy pohybu na čase 

- z grafu dráhy určí rychlost rovnoměrného pohybu a zjistí, kdy 

bylo těleso v daném místě, nebo kde bylo v daném čase 

Pohyby těles - klid a pohyb tělesa 

Popis pohybu (trajektorie, dráha, čas) 

Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný 

Pohyb přímočarý a křivočarý 

Průměrná rychlost 

Sledování pohybu těles s použitím digitální techniky a 

počítačového softwaru 

Měření a výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu, graf 

závislosti dráhy na čase pro rovnoměrný a 

nerovnoměrný pohyb, průměrná rychlost s použitím 

počítačového softwaru 

Digitální plánovače tras  

Využití tabulkových procesorů při zpracování výsledků 

měření, práce s grafy 

OSV – Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 
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- vypočte průměrnou rychlost pohybu z daných údajů 

- změří dráhu a dobu určitého pohybu a vypočte jeho průměrnou 

rychlost 

- určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na 

těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 

- určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o určité 

hmotnosti 

- prokáže experimentem účinky gravitačního pole 

- určí výslednici sil působících v jedné přímce 

- rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze 

- graficky určí výslednici dvou různoběžných sil 

- předpoví, jak se změní deformační účinky síly při změně 

velikosti síly nebo obsahu plochy, na kterou působí 

- porovná tlaky vyvolané různými silami 

- určí tlak vyvolaný silou působící kolmo na určitou plochu 

- navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit nebo zmenšit tlak 

- v jednoduchém případě změří třecí sílu 

- porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé tlakové síle, 

drsnosti ploch nebo obsahu stykových ploch 

- uvede příklady působení klidové třecí síly 

- objasní působení klidové třecí síly při chůzi člověka nebo při 

jízdě auta 

- rozhodne, zda v dané situaci je tření užitečné nebo škodlivé, a 

navrhne vhodný způsob jeho zmenšení nebo zvětšení 

-     popíše a zdůvodní, jak se v konkrétních situacích v praxi využívá 

zvyšování či snižování tlaku tělesa na podložku, svá tvrzení 

doloží daty, informacemi a obrázky z otevřených zdrojů 

 

 

 

Síla a její měření 

Gravitační pole a gravitační síla 

Přímá úměrnost mezi gravitační silou a hmotností tělesa 

Výslednice dvou sil stejných a opačných směrů 

Tlaková síla 

Tlak 

Vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, 

na niž síla působí 

Tření, třecí síla, smykové tření 

Ovlivňování velikosti třecí síly v praxi 

Vyhledávání a třídění dat ke zvolenému tématu (tlaková 

síla, tlak, vliv síly na pohyb tělesa) 
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Mechanické vlastnosti tekutin 

- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro 

řešení konkrétních praktických problémů 

- předvede pokus nebo popíše jev, který ukazuje, že při stlačení 

kapaliny nebo plynu vzroste tlak ve všech místech stejně 

- vysvětlí na příkladu z praxe princip hydraulického zařízení 

- porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny, tlaky ve stejné 

hloubce dvou různých kapalin 

- použije vztah p = h.ρ.g při řešení konkrétních problémů 

- objasní některé jevy, které souvisejí s hydrostatickým tlakem 

- určí pokusem nebo výpočtem velikost vztlakové síly působící na 

těleso v kapalině (Fvz = V.ρ.g) 

- objasní kvalitativně vznik tlakové síly v klidné tekutině a určí její 

velikost a směr v konkrétních situacích, situace objasní pomocí 

dat a animací z otevřených zdrojů 

- znázorní síly a jejich výslednici působící na těleso ponořené do 

kapaliny 

- pokusem prokáže existenci atmosférického tlaku vzduchu a 

vysvětlí příčiny jeho existence 

- porovná atmosférický tlak v různých výškách, popíše způsob 

měření atmosférického tlaku (Torricelliho pokus, tlakoměr, 

barograf) 

- uvede příklad prokazující existenci vztlakové síly, která působí 

na tělesa v plynu (např. v atmosféře), a uvede příklad jejího 

praktického využití 

 

 

Pascalův zákon 

Hydraulická zařízení 

Hydrostatický tlak 

Souvislost mezi hydrostatickým tlakem, hloubkou a 

hustotou kapaliny 

Atmosférický tlak 

Souvislost atmosférického tlaku s některými procesy 

v atmosféře 

Archimédův zákon 

Vztlaková síla 

Potápění, vznášení se a plování těles v klidných 

tekutinách 

Vyhledávání informací o vzniku vztlakové síly 

z otevřených zdrojů 

Elektromagnetické a světelné děje 

- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém 

optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a 

Vlastnosti světla 

Zdroje světla 
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úloh 

- rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které jen světlo odráží; 

k popisu podstaty jevů a jejich využití použije modely, animace a 

data z otevřených zdrojů 

- rozliší zdroj světla a osvětlené těleso 

- rozhodne, zda dané prostředí je čiré, průhledné, průsvitné či 

neprůhledné 

- uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a porovná ji s rychlostí 

světla v jiných prostředích 

- objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce 

- vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce a Měsíce 

- využívá zákon odrazu světla na rozhraní dvou prostředí k řešení 

problémů a úloh a ke geometrické konstrukci obrazu rovinným 

zrcadlem 

- pokusem rozhodne, které zrcadlo je duté a které je vypuklé 

- pokusem najde ohnisko dutého zrcadla a určí jeho ohniskovou 

vzdálenost 

- zobrazí daný předmět dutým zrcadlem 

- uvede příklady využití kulových zrcadel 

- v otevřených zdrojích vyhledá informace o optických zařízeních 

využívajících různé typy zrcadel 

Rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích 

Stín 

Zatmění Měsíce a Slunce 

Zobrazení odrazem na rovinném, dutém a vypuklém 

zrcadle 

Využití zrcadel v praxi – vyhledání potřebných 

informací z otevřených zdrojů 

 

- rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých 

prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od kolmice, a 

využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami 

- v otevřených zdrojích vyhledá informace o optických zařízeních 

využívajících různé typy čoček 

- na příkladech ukáže, kdy dochází k lomu světla ke kolmici, a kdy 

k lomu od kolmice 

- dokáže pokusem, že sluneční světlo je složeno z barevných světel 

- vysvětlí, proč a za jakých podmínek vzniká duha 

- vysvětlí, čím je dána barva průhledného prostředí a čím barva 

neprůhledných těles 

Lom světla – zobrazení lomem tenkou spojkou a 

rozptylkou 

Využití čoček v praxi – vyhledání potřebných informací 

z otevřených zdrojů 

Rozklad bílého světla hranolem 

Barva těles 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 8. Fyzika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Energie 
 

- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a  

     časem 

- na příkladech nebo pokusem ukáže, že pohybová energie tělesa, 

jeho polohová energie v gravitačním poli Země nebo polohová 

energie pružnosti se projevuje schopností tělesa konat práci 

- v konkrétních situacích objasní, že změna pohybové nebo 

polohové energie tělesa je spojena s konáním práce; určí 

vykonanou práci ze změny polohové energie tělesa 

- v jednoduchých případech určí změnu pohybové, resp. polohové 

energie tělesa, z vykonané práce 

- porovná pohybové energie těles pomocí rychlosti a hmotnosti 

těles 

- popíše vzájemnou přeměnu polohové a pohybové energie tělesa 

při jeho pohybu v gravitačním poli Země 

- objasní vnitřní energii tělesa jako energii, která souvisí s energií 

částic; její součástí je celková pohybová energie všech části v 

tělese 

- vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho teplotou 

- uvede praktický příklad změny vnitřní energie tělesa konáním 

práce 

- rozlišuje a správně používá pojmy teplo a teplota 

- v konkrétním příkladu tepelné výměny předpoví, jak se budou 

měnit teploty daných těles 

- uvede příklady skupenské přeměny látek z vlastní zkušenosti 

Formy energie 

Pohybová a polohová energie 

Vnitřní energie 

Teplo 

Měrná tepelná kapacita látky 

Přeměny skupenství – tání a tuhnutí, vypařování a 

kapalnění 

Bádání pomocí počítačové simulace stavby látek, 

vnitřního pohybu částic v tělese, změn skupenství 

Hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu 

kapaliny 

Elektrická energie a výkon 

Výroba a přenos elektrické energie 

Elektrická práce 

Vztah mezi výkonem, prací a časem-posouzení dat 

z otevřených zdrojů. 

OSV – Komunikace (8); 

Kooperace a kompetice (9) 

EV – Vztah člověka 

k prostředí (4) 
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(tání, tuhnutí, kapalnění, vypařování) a z praxe, příklady doloží 

videozáznamy a popíše průběh dějů pomocí simulací 

- vyhledá v Tabulkách měrnou tepelnou kapacitu některých látek a 

vysvětlí její význam v praxi 

- úvahou vysvětlí vztah mezi výkonem, prací a časem; uvede a 

komentuje příklady výkonů zvířat, lidí a strojů nalezené 

v otevřených zdrojích 

- určí elektrickou práci vykonanou za určitou dobu pro daný proud 

a napětí nebo určí elektrickou práci z elektrického příkonu 

spotřebiče a doby průchodu elektrického proudu 

- vyjádří elektrickou práci uvedenou ve W.s nebo v kW.h v joulech 

- určí výkon elektrického proudu I ve vodiči mezi jehož konci je 

napětí U 

- z údajů o příkonech na štítcích elektrických spotřebičů určí, jaký 

je odpor spotřebičů po jejich připojení ke zdroji o uvedeném 

napětí 

- porovná elektrickou energii spotřebovanou různými domácími 

spotřebiči za určitou dobu a odhadne cenu, kterou za tuto 

elektrickou energii zaplatí 

 

 

 

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických  

     zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí, v otevřených zdrojích    

     k tomu najde potřebná data, svá zjištění porovná s ostatními žáky   

     v diskuzi 

- popíše základní součásti spalovacích motorů a vysvětlí rozdíl mezi  

     vznětovým a zážehovým motorem 

- porovná škodlivost provozu různých spalovacích motorů pro  

     životní prostředí 

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

Srovnání využívání různých energetických zdrojů - 

třídění dat, tvorba tabulky požadovaných informací 

z otevřených zdrojů 

Využití energie slunečního záření 

Pístové spalovací motory 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

226 

 

Zvukové děje 

- popíše na základě vlastního pozorování, případně pozorování 

videozáznamů a analýzy počítačových animací podstatu a 

vlastnosti zvuku; použije vhodný digitální snímač zvuků 

- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje 

příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku 

- určí ve svém okolí, co je zdrojem zvuku 

- vysvětlí, proč je nezbytnou podmínkou šíření zvuku látkové 

prostředí 

- uvede příklady dokazující, že rychlost zvuku závisí na prostředí, 

v němž se zvuk šíří 

- na příkladu vnímání blesku a hromu porovná rychlost šíření 

zvuku ve vzduchu s rychlostí šíření světla ve vzduchu 

- popíše, jak přijímáme zvuk uchem 

- posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní 

prostředí 

- umí kvalitativně porovnat zdroje zvuku podle hladiny hlasitosti a 

rozhodnout, který je zdraví škodlivý 

- pro ochranu sluchu využívá poznatků, že hlasitost zvuku závisí 

na zdroji zvuku, vzdálenosti zdroje od našeho ucha, prostředí, v 

němž se zvuk šíří a na citlivosti sluchového ústrojí 

 

Vlastnosti zvuku 

Práce s digitálním zdrojem zvuku 

Látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku 

Rychlost šíření zvuku v různých prostředích 

Odraz zvuku na překážce, ozvěna 

Pohlcování zvuku, ochrana před nadměrným hlukem 

Elektromagnetické a světelné děje 

- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich 

vlastností 

- rozhodne, zda se budou dvě elektricky nabitá tělesa přitahovat, či 

odpuzovat 

- vysvětlí elektrování těles vzájemným třením a princip uzemnění 

nabitého tělesa 

- pokusem prokáže existenci elektrického pole v okolí nabitého 

Elektrická a magnetická síla 

Elektrický náboj 
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tělesa, znázorní siločáry elektrického pole 

-     ukáže pomocí experimentu základní vlastnosti elektrického 

náboje a jeho účinky, použije modely a animace z otevřených 

zdrojů dat 

 

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud 

a napětí 

- využije digitální systém k zobrazení stejnosměrného a střídavého 

napětí 

- změří elektrický proud ampérmetrem v daném místě obvodu 

- změří elektrické napětí voltmetrem mezi dvěma místy obvodu 

- určí výsledně napětí zdroje při zapojení několik článků za sebou 

- zvolí k danému spotřebiči vhodný zdroj napětí 

- předpoví změnu proudu v kovovém vodiči při změně napětí mezi 

jeho konci 

 

Elektrický proud 

Tepelné účinky elektrického proudu 

Elektrické napětí 

Měření napětí digitálním univerzálním měřícím 

přístrojem 

Elektrický odpor 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda  9. Fyzika 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Energie  

- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických 

zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

- popíše složení jádra atomu 

- na příkladu objasní, co rozumíme izotopem  

- popíše, jakou látku zveme nuklidem  

- uvede a objasní příklady využití radionuklidů 

- popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí jejího 

zneužití v jaderných zbraních i možnosti využití v jaderných 

reaktorech a v jaderných elektrárnách 

- vysvětlí, k jakým přeměnám energie dochází v jaderné elektrárně 

a porovná je s přeměnami v teplené a vodní elektrárně 

- porovná výhody a nevýhody uvedených tří typů elektráren 

- popíše historii jaderné energeticky a uvede argumenty pro i proti 

jejímu dalšímu rozvíjení v naší republice 

- uvede současné možnosti likvidace vyhořelého jaderného paliva 

- popíše, jak je v současné době zajišťována u nás bezpečnost 

provozu jaderných elektráren 

- sleduje a umí kriticky analyzovat diskuze o jaderných 

elektrárnách, v tisku a dalších sdělovacích prostředcích, umí 

věcně argumentovat v diskuzích se spolužáky, popř. s rodiči 

- popíše možnosti ochrany před jaderným zářením 

 

 

 

 

Jaderná energie 

Atomová jádra, izotopy a nuklidy 

Radioaktivita 

Štěpná reakce 

Jaderný reaktor 

Jaderná elektrárna 

Ochrana lidí před radioaktivním zářením 

OSV – Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

EV – Základní podmínky 

života (2), Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3), Vztah člověka k prostředí 

(4) 
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Elektromagnetické a světelné děje 
- využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na 

magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v 

okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní, v otevřených 

zdrojích dat vyhledá animace jevů a jejich praktické aplikace 

- prokáže pokusem existenci magnetického pole kolem cívky s 

elektrickým proudem, a na příkladech z praxe objasní jeho 

využití v elektromagnetech 

- vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru 

- uvede příklady využití elektromotoru v praxi 

- předvede pokusem vznik indukovaného proudu v cívce a ukáže, 

na čem závisí jeho hodnota a směr 

 

Magnetické pole, magnetická síla 

Cívka 

Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem a jeho 

využití v praxi – vyhledávání informací z otevřených 

zdrojů 

Elektromagnet, stejnosměrný elektromotor 

 

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud 

a napětí 

- objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu v blízkosti 

cívky nebo otáčením cívky v magnetickém poli 

- z konkrétního grafu časového průběhu střídavého proudu (nebo 

napětí) určí periodu střídavého proudu (napětí) a kmitočet 

střídavého proudu (napětí) 

- objasní princip činnosti alternátoru a popíše, jaké v něm probíhají 

přeměny energie 

- zvolí vhodné měřidlo a změří střídavý proud nebo napětí 

- určí transformační poměr transformátoru, uvede příklady 

praktického využití transformace dolů a transformace nahoru 

- popíše a zdůvodní využití transformátoru v rozvodné elektrické 

síti 

 

Střídavý proud 

Alternátor 

Transformátor 

- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich 

vlastností 

- k popisu podstaty jevů v látkách použije modely, animace a 

Elektrické vodiče a izolanty 

Elektrický proud v kovových vodičích 

Elektrický proud v kapalinách 
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příklady využití v praxi z otevřených zdrojů dat 

- uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalině a v plynu 

- s využitím poznatků z chemie popíše vznik iontů v elektrolytu 

- na příkladu objasní, jak vzniká proud v elektrolytech 

- objasní mechanismus vedení elektrického proudu v kovech 

(usměrněný pohyb volných iontů), v plynech (usměrněný pohyb 

volných iontů a elektronů) a v polovodičích (usměrněný pohyb 

volných elektronů a děr) 

- na konkrétním příkladu vysvětlí princip elektrolytického 

pokovování předmětů 

- pokusem (s použitím mikroampérmetru) prokáže, že lidské tělo 

vede elektrický proud a objasní důsledek této skutečnosti pro 

pravidla bezpečností při zacházení s elektrickými zařízeními 

- předvede a objasní vznik elektrické jiskry při elektrování (např. 

při svlékání svetru) 

- popíše podstatu blesku a objasní způsoby ochrany před bleskem 

- vysvětlí vznik elektrického oblouku a uvede příklad jeho využití 

v praxi 

- uvede příklad vedení elektrického proudu v zředěných plynech 

 

 

 

 

Elektrický proud v plynech 

Vesmír 

- objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách 

pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet 

- zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné 

vlastnosti Země s ostatními tělesy Sluneční soustavy, k tomu 

využije data a animace z otevřených zdrojů 

- popíše, z čeho se skládá sluneční soustava 

- popíše, jaká síla způsobuje pohyb planet kolem Slunce a měsíců 

planet kolem planet 

Sluneční soustava – její hlavní složky 

Práce s počítačovou simulací, sběr a třídění dat 

z otevřených zdrojů 

Měsíční fáze 
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- vyjmenuje planety podle jejich vzrůstající vzdálenosti od Slunce 
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6.6.2 Chemie 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Hlavním cílem je komplexní pohled žáků na zákonitosti přírody, rozlišování látkového složení vyučovací předmětů kolem nás a znalost 

nejobvyklejších chemických dějů v chemii. 

V rámci svých kompetencí jsou žáci schopni rozlišit společné a rozdílné vlastnosti látek. V hodinách se mohou prakticky podílet na důkazech 

jednoduchých chemických reakcí, poznávat chemické látky a jejich využití v běžném životě. 

Vyučovací předmět Chemie je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části s Matematikou.  

Důraz je kladen na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav životního prostředí a zodpovědnost každého jedince za zdraví své i druhých. 

Vzdělávací obor Chemie vede žáky k rozvoji digitálních kompetencí zejména prostřednictvím využívání digitálních technologií při realizaci pokusů 

a při získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a naměřených dat. Žáci vyhledávají informace o chemické problematice v 

elektronických zdrojích, porovnávají je s informacemi z dalších informačních zdrojů, kriticky hodnotí obsah materiálů a srovnávají jej s vlastní 

zkušeností. Třídí získané informace podle obsahu ve vhodných formátech. Prostřednictvím digitálních technologií mohou žáci lépe porozumět 

chemickým dějům, které lze obtížně pozorovat v reálných podmínkách, pozorovat je a zaznamenávat jejich průběh. 

 

Časová dotace: 

8. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

9. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

 

Místo realizace 

Výuka probíhá v odborné učebně chemie a fyziky. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou 

legislativou. 
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Formy a metody realizace 

 

Dělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. Učitel navazuje na vědomosti žáků o živé a 

neživé přírodě a pomocí jednoduchých pomůcek zasvěcuje žáky do zákonitostí chemie. Bere na vědomí kontinuitu vzdělávání, propojuje získané 

vědomosti s jejich praktickým využitím. Výuka je vedena k vyváženému osvojení vědomostí, dovedností a postojů žáků. Pomáhá žákům utvářet a 

postupně rozvíjet klíčové kompetence, a to nejen po stránce teoretické ale i praktické. 

Učitel pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost. Důraz je kladen na objasnění jednání 

v modelových příkladech, na poznávání vnitřních vazeb a logických souvislostí v přírodě a běžném životě. 

Podle charakteru učiva a cílů učitel volí rozdílné metody a formy práce v hodinách (frontální výuku spojenou s praktickým cvičením, nácviky 

jednoduchých laboratorních metod a postupů, práci ve skupinách, práci s literaturou, demonstrační pokusy). 

Během výuky žáci poznávají chemické zákonitosti, vlastnosti látek, jsou také rozčleňováni do různorodých skupin, ve kterých plní zadané úkoly 

včetně několika laboratorních. K často používaným metodám a formám výuky patří pozorování látek a jejich fyzikální a chemické děje, pokus, 

řešení problémových úkolů, skupinové práce, práce s informacemi. Žáci mají k dispozici pracovní listy a různé zdroje informačních materiálů, 

vyhledávají informace na internetu, využívají digitální technologie. 

 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- používá správné chemické termíny, symboly a značky 

- zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce a přečte zápis chemické rovnice 

- popíše vlastnosti, použití a posoudí vliv významných zástupců chemických látek na životní prostředí 

- dokáže uvádět získané informace do souvislostí 

Učitel: 

- umožňuje žákům systematické pozorování jako základní formu zjišťování vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny 

probíhají, jejich popis, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 

- vyžaduje správné používání chemických termínů, symbolů a značek 

- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- porozumí souvislostem mezi činnostmi člověka a aktuálním stavem životního prostředí 

- vyhledává informace a samostatně řeší problémy 

- navrhne postup a prakticky provede jednoduché chemické pokusy a uvede obdobné pochody v praxi 

Učitel: 

- předkládá problémové situace související s učivem chemie a umožňuje volit různé způsoby řešení 

- vytváří možnosti obhajovat svá rozhodnutí 

- seznamuje žáky s pracovními postupy praktických cvičení a nebrání při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů 

- nabízí žákům příklady chemických dějů a jevů z běžné praxe k vysvětlování jejich chemické podstaty 

- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- porozumí různým textů a záznamům, obrazovým materiálům, dokáže pracovat s grafy a provést jejich vyhodnocení 

- formuluje své myšlenky a názory v logickém sledu 

- zjištěné výsledky prezentuje před ostatními žáky 

Učitel: 

- podněcuje žáky k vlastní argumentaci 

- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

- využívá metody obsahující prvky prezentace výsledků 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- diskutuje ve skupině, spolupracuje s učitelem 

- obhajuje svůj názor před ostatními žáky 

- vytváří pravidla týmové práce a účastní se na výsledcích společné práce 

Učitel: 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 
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- orientuje výuku na konkrétní příklady z každodenního života a podněcuje žáky ke smysluplné diskusi 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- zobecní pravidla chování v krizových situacích (přivolá pomoc a poskytne první pomoc) 

- dodržuje pravidla pro práci s chemickými látkami nejen v učebně 

- respektuje přesvědčení druhých (chápání ekologických souvislostí a požadavků kvalitního životního prostředí) 

Učitel: 

- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami a řád učebny 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní 

životní prostředí 

- objasňuje žákům zodpovědné chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc) 

 

Kompetence pracovní  

Žák: 

- ovládá bezpečné zacházení s vybranými chemickými látkami, při používání materiálů a vybavení chrání zdraví své i svých spolužáků 

- při chemických pokusech dodržuje stanovený pracovní postup a chrání zdraví své i druhých 

- poznatky z běžné praxe používá pro řešení zadaných úkolů 

Učitel: 

- vyžaduje bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování vymezených pravidel (povinnost z hlediska ochrany zdraví i 

zdraví druhých a ochrany životního prostředí) 

- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatky v běžné praxi 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- aktivně využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání a sdílení informací a dat při zkoumání vlastností látek, chemických jevů 

- na základě osvojených poznatků z chemie kriticky hodnotí informace šířené v přímé (běžné mezilidské) nebo mediální komunikaci 

Učitel:  

- vede žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu v různých formátech a jeho sdílení s vybranými lidmi 
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- vede žáky ke kritické práci s informacemi, efektivní komunikaci a vzájemné spolupráci v digitálním prostředí 
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Oblast: Období: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 8. – 9. ročník Chemie 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

- rozliší látky a tělesa 

- určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

- pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými 

látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost 

vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

 

Látky a tělesa 

 

Vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a 

elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav 

látek 

 

Zásady bezpečné práce – ve školní pracovně i v běžném 

životě 

 

Nebezpečné látky a přípravky - H-věty, P-věty, 

piktogramy a jejich význam 

 

 

OSV – Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

SMĚSI  

- rozlišuje směsi a chemické látky 

- vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného 

složení 

- navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o 

známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi 

- rozliší různé druhy vody a uvede příklady  jejich výskytu a 

použití, uvede příklady znečišťování vody a vzduchu  

Směsi – různorodé, stejnorodé, roztoky; hmotnostní 

zlomek a koncentrace roztoku; koncentrovanější, 

zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; oddělování 

složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, 

sublimace) 

 

voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; 

čistota vody 

 

Vzduch – složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva 

EV – Základní podmínky 

života (2) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

 

 

MV – Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

(2) 
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Práce s informacemi  

 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY  

- popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu  

- používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

- používá značky a názvy vybraných chemických prvků 

- rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny 

- orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná 

vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

- charakterizuje pojem chemická vazba, zná typy chemických 

vazeb 

Částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové 

jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny 

v chemických reakcích, elektrony 

 

Prvky – názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a 

použití vybraných prvků, skupiny a periody 

v periodické soustavě prvků; protonové číslo 

 

Chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví 

jednoduchých anorganických a organických sloučenin; 

využití grafického programu či aplikace 

 

CHEMICKÉ REAKCE  

- rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty chemických 

reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí a 

zhodnotí jejich využívání 

- aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických 

reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečného průběhu 

- pracuje s videoexperimenty obtížně realizovatelných chemických 

pokusů 

- zapisuje chemické rovnice v grafickém programu či aplikaci 

 

Chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, 

chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost; 

využití grafického programu či aplikace 

 

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – 

teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza 

 

 

ANORGANICKÉ SLOUČENINY  

- porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných 

oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných 

zástupců těchto látek na životní prostředí 

- orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním 

Oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných 

prakticky významných oxidů 

 

Kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; 
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indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování 

neutralizace v praxi 

- zapisuje vzorce a názvy jednoduchých anorganických sloučenin 

v grafickém programu či aplikaci 

 

vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky 

významných kyselin a hydroxidů 

 

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití 

vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a 

použití vybraných prakticky významných halogenidů 

ORGANICKÉ SLOUČENINY  

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a 

použití 

- zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů 

energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

- rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 

vlastnosti a použití 

- uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

Názvosloví organických sloučenin 

 

Uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, 

uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických 

uhlovodíků 

 

Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná 

paliva 

 

Deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných 

alkoholů a karboxylových kyselin 

 

Přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí 

bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů  

 

 

 

 

EV – Základní podmínky 

života (2), Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3), Vztah člověka k prostředí 

(4) 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

240 

 

CHEMIE A SPOLEČNOST  

- zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska 

trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

- aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení 

modelových situací z praxe 

- orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich 

vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

 

Chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti 

se životním prostředím, recyklace surovin, koroze 

 

Průmyslová hnojiva 

 

Tepelně zpracovatelné materiály – cement, vápno, 

sádra, keramika 

 

Plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, 

likvidace 

 

Detergenty, pesticidy a insekticidy 

 

Hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti 

 

Léčiva a návykové látky 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 
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6.6.3 Přírodopis 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu 

Vyučovací předmět Přírodopis přináší ucelený pohled (v souvislostech a vztazích) na přírodu kolem nás, na zákonitosti vývoje a proměny 

jednotlivých živočišných i rostlinných druhů a rozmanitost přírody jako celku. V rámci vyučovacího předmětu navazuje učitel na vědomostní vývoj 

žáků, staví své požadavky na vzdělávání z 1. stupně, reaguje na podněty z rodin žáků a na zájmové činnosti. Hlavním cílem je tvorba komplexního 

pohledu žáků na přírodu, ve které platí řád a zákonitosti přirozeného vývoje organismů. V rámci svých kompetencí jsou žáci schopni pochopit 

pestrost a druhovou rozmanitost organismů jako prostředek pro sebeobohacování a zdokonalování. Žáci se mohou v hodinách aktivně podílet na 

vytváření projektů, které v sobě zobrazují mezipředmětové souvislosti a dovednosti. 

Významnou úlohu zde sehrává motivující hodnocení, které sleduje osobní pokrok každého žáka, umožňuje mu promlouvat do hodnocení, hodnotit 

sebe sama či v rámci skupiny. Výuka je cílevědomě vedena k vyváženému osvojení vědomostí, dovedností a postojů žáků. Pomáhá žákům utvářet a 

postupně rozvíjet klíčové kompetence, a to nejen po stránce teoretické, ale i praktické. Žák je oceňován za to, co umí a vytváří si představu o svém 

úspěchu nejen při zkoušení ale i v průběhu celého školního roku. 

Žáci ve vzdělávacím oboru Přírodopis využívají digitální technologie při získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat o živé a 

neživé přírodě. Žáci ve škole i v terénu získávají informace o pozorovaných organismech, porovnávají je s informacemi v učebnicích a 

encyklopediích a srovnávají je s vlastní zkušeností. Třídí a uchovávají získané informace a data ve vhodných formátech a uložištích. Vyhodnocují 

různé podoby dat a informací o živé i neživé přírodě a vyvozují z nich odpovídající závěry. Prostřednictvím digitálních technologií mohou žáci lépe 

porozumět průběhu přírodních jevů, které je obtížné sledovat v reálných podmínkách. 

 

Časová dotace: 

6. ročník   2 vyučovací hodiny týdně (z toho 1 disponibilní) 

7. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

8. ročník   3 vyučovací hodiny týdně (z toho 1 disponibilní)  

9. ročník   1 vyučovací hodina týdně 
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Místo realizace 

 

Výuka Přírodopisu probíhá v odborné učebně přírodopisu i v terénu bez možnosti dělení žáků na skupiny a využívá i učebnu výpočetní techniky.  

 

Formy a metody realizace 

 

Vyučovací předmět se zahrnuje do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a v 8. ročníku je obsahově posílený o témata vzdělávacího oboru Výchova 

ke zdraví. Důraz je kladen na schopnosti žáků hledat a poznávat vnitřní vazby a logické souvislosti v přírodě, uplatňovat je při vyhledávání a 

vybírání informací, které následně třídí a zaznamenává. Podle možností se během školního roku organizuje také projektové vyučování. Bere na 

vědomí kontinuitu vzdělávání, propojuje kvalitní vědomosti s jejich praktickým využitím, podporuje variabilitu metod výuky. Výuka probíhá 

frontálně (výklad), žáci mají k dispozici pracovní listy a různé zdroje informačních materiálů, vyhledávají informace na internetu, využívají 

digitální technologie. 

V 8. a 9. ročníku je vyučovací předmět Přírodopis rozšířen o volitelný vyučovací předmět Přírodovědné praktikum, které rozšiřuje i praktické 

dovednosti žáků. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák: 

- pracuje s odbornou literaturou (klíče, encyklopedie) 

- vyhledává a třídí informace z různých informačních zdrojů 

- používá pro pojmenování jevů odbornou terminologii 

- řeší zadané úkoly individuálně nebo s pomocí ostatních ve skupině 

- umí porovnat určité jevy 

Učitel: 

- ukazuje vhodné způsoby k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- dbá na užívání správné odborné terminologie jak ve škole, tak v každodenním životě 

- podporuje samostatné i týmové pozorování a porovnávání získaných informací  

- poukazuje na souvislosti s jinými příbuznými obory (Z, Ch, F, M, Vv, D, Pěp) 

- umožňuje práci s odbornou literaturou a internetem, praktickou činnost v hodinách i při terénním vyučování 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- promýšlí a plánuje způsob řešení problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností 

- vybírá různé postupy pro řešení problémových situací 

- obhajuje svá rozhodnutí 

Učitel: 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 

- zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a vyhodnocují získaná fakta a umí je obhajovat 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- naslouchá ostatním žákům ve skupině, bere na vědomí jejich názory a vhodně   argumentuje 

- využívá různé formy textů a záznamů ve svém projevu 

- diskutuje o výsledcích své práce, přijímá oprávněnou kritiku 

Učitel: 

- se při diskusi zaměřuje na témata související s právě probíranou látkou a aktuální problémy ochrany živ. prostředí 

- podporuje u žáků formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě v logickém sledu 

- umožňuje prezentaci výsledků práce žáků před ostatními, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na hodnocení 

  ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

- užívá při výuce řízenou diskusi na zadaná témata, snaží se do diskuse zapojit vždy všechny žáky 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- spolupracuje ve skupině a respektuje různá hlediska 

- při jednání s druhými lidmi utváří příjemnou atmosféru (vystupování, nabídka pomoci, kultivovaná mluva) 

Učitel: 

- využívá skupinové vyučování ke spolupráci žáků při řešení problémů 

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- při skupinové práci podporuje ty schopnosti žáků, ve kterých vynikají (různé funkce při skupinové práci) 
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Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni 

- na konkrétních příkladech vysvětluje nutnost ochrany životního prostředí a zdraví 

- podílí se na organizování celoškolních projektů 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- seznamuje žáky s právy a povinnostmi v souvislosti s ochranou životního prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- dodržuje vymezená pravidla při laboratorních pracích a praktických činnostech   (mikroskopování, práce s živými přírodninami) 

- postupuje při práci vlastním tempem ke splnění zadaného úkolu 

- využívá své znalosti a zkušenosti k hodnocení pracovních činností a ochraně kulturních a společenských hodnot 

Učitel: 

- dohlíží na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s mikroskopickými preparáty a s živými přírodninami 

- zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami zorganizovat, navrhnout postup, časový rozvrh a stanovit kritéria hodnocení vlastní práce 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- aktivně využívá digitální technologie při pozorování přírodnin a přírodních jevů 

- využívá digitální technologie k záznamu přírodních jevů či k popisu a vysvětlení přírodních jevů 

- aktivně využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání a sdílení informací a dat při poznávání přírodnin a přírodních jevů 

Učitel: 

- vede žáky k využívání digitálních technologií při pozorování přírodnin a přírodních jevů 

- vede žáky k využívání či tvorbě digitálních záznamů přírodních jevů, k popisu a vysvětlení přírodních jevů 

- vede žáky k tomu, aby své vytvořené nebo získané výukové materiály a záznamy ukládali k dalšímu využití při vzdělávání 

- vede žáky k tomu, aby při týmové práci, při řešení problémů a při diskusi o výsledcích úloh používali efektivně digitální komunikační    

  prostředky a volili k tomu vhodné nástroje 
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 Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 6. Přírodopis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 
 

Planeta Země a vznik života 
 

- popíše stavbu Země a vznik jednotlivých sfér 

 

Planeta Země 

Vznik života na Zemi 

Názory na vznik života 

EV – Základní podmínky 

života (2) 

OBECNÁ BIOLOGIE   

- rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném 

přehledu vývoje organismů 

- uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií 

v přírodě i pro člověka 

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 

význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, 

reakce na podněty; názory na vznik života 

Viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití 

EV – Základní podmínky 

života (2) 

Základní struktura života  

- popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin a živočichů a objasní 

funkci základních organel 

Základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, 

orgány, orgánové soustavy 
 

Třídění organismů  

- třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší  a nižších 

taxonomických jednotek 

- na příkladech objasní rodové a druhové jméno organismů 

Význam a zásady třídění organismů 

 
EV – Vztah člověka 

k prostředí (4) 

BIOLOGIE ROSTLIN  

- odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od 

buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

- vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a 

Fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, 

rozmnožování 

Systém rostlin – poznávání a zařazování daných 
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jejich využití při pěstování rostlin 

- rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich 

význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

 

 
 

zástupců běžných druhů řas, mechorostů, kapraďorostů 

(plavuně, přesličky, kapradiny, jejich vývoj a využití 

hospodářsky významných zástupců 

Význam rostlin a jejich ochrana 

BIOLOGIE HUB  

- rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a 

porovná je podle charakteristických znaků 

- rozliší různé způsoby výživy hub a jejich význam 

v ekosystémech 

- objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

 

Houby bez plodnic – základní charakteristika, pozitivní 

a negativní vliv na člověka a živé organismy 

Houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, zásady 

sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami 

Lišejníky – s tavba, symbióza, výskyt a význam 

EV – Ekosystémy (1), 

Základní podmínky života (2) 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ  

- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a 

vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané 

živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování 

živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje 

zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

- využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání a 

sdílení informací a dat při poznávání přírodnin či přírodních jevů 

 

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 

živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 

organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, 

rozmnožování 

Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 

jednotlivých skupin prvoků a živočichů – bezobratlí 

(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, 

členovci) 

Rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 

epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 

domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 

živočišná společenstva 

Projevy chování živočichů 

Využívání digitální technologie za účelem získávání, 

uchovávání a sdílení informací a dat při poznávání 

přírodnin či přírodních jevů 

EV – Ekosystémy (1), Lidské 

aktivity a problémy životního 

prostředí (3), Vztah člověka 

k prostředí (4) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 
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Člověk a příroda   

-     projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení při  

      mimořádných událostech (požár) 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí 
EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 7. Přírodopis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
 

- porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí 

funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané 

živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování 

živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje 

zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

 

Jednoduché rozčleňování živočichů 

Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 

jednotlivých skupin živočichů – strunatci (paryby, ryby, 

obojživelníci, plazi, ptáci) 

Rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 

epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané 

domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, 

živočišná společenstva 

Projevy chování živočichů 

EV – Ekosystémy (1), Lidské 

aktivity a problémy životního 

prostředí (3), Vztah člověka 

k prostředí (4) 

BIOLOGIE ROSTLIN  

Stavba rostlinného těla a fyziologie  

- odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od 

buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

- vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a 

jejich využití při pěstování rostlin 

- porovná vnější a vnitřní stavbu  jednotlivých orgánů 

- a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako 

celku 

 

Anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam 

jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, 

list, květ, semeno, plod) 

Fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, 

dýchání, růstu, rozmnožování 
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Systém rostlin  

- rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich 

význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

- podle morfologických znaků rozliší základní čeledi 

krytosemenných rostlin 

- pozná zástupce jednotlivých probraných čeledí a dokáže je 

zařadit 

- charakterizuje rozdíl mezi bylinami a dřevinami 

 

 
 

Systém rostlin – poznávání a zařazování daných 

zástupců běžných druhů nahosemenných a 

krytosemenných rostlin (jednoděložných a 

dvouděložných), jejich vývoj  a využití hospodářsky 

významných zástupců 

Význam rostlin a jejich ochrana 

 

 

EV – Ekosystémy (1), Lidské 

aktivity a problémy životního 

prostředí (3) 

PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY  

- pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- ze známých druhů rostlin ze svého okolí vytvoří jednoduchý 

herbář 

- využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání a 

sdílení informací a dat při poznávání přírodnin či přírodních jevů 

Praktické metody pozorování přírody – zjednodušené 

určovací klíče a atlasy, založení herbáře 

Využívání digitální technologie za účelem získávání, 

uchovávání a sdílení informací a dat při poznávání 

přírodnin či přírodních jevů 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

Člověk a příroda  

-     projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení při  

      mimořádných událostech (požár) 
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 8. Přírodopis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
 

Obratlovci 
 

- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a 

vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané 

živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin 

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování 

živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a 

přizpůsobení danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje 

zásady bezpečného chování ve styku se živočichy 

Jednoduché rozčleňování živočichů 

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 

orgány, orgánové soustavy, rozmnožování 

Vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci 

jednotlivých skupin živočichů – strunatci (savci) 

Rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky 

významné druhy, péče o vybrané domácí živočichy, 

chov domestikovaných živočichů, živočišná 

společenstva 

Projevy chování živočichů 

Savci 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

 

Vývoj člověka  

- charakterizuje biologické znaky lidského  

- orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze 

člověka 

Fylogeneze člověka 

Znaky hominizace 

Vývojové stupně člověka 

 

MKV – Etnický původ (3) 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (2) 

BIOLOGIE ČLOVĚKA  

- popíše stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského těla 

- určí polohu, objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav 

lidského těla, vysvětlí jejich vztahy  

- dovede pojmenovat základní kosti a svaly 

Anatomie a fyziologie – stavba a funkce jednotlivých 

částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy  

 

Tkáně, orgány 
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- rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence a léčby 

 

Soustava opěrná a pohybová 

- určí polohu a objasní stavbu orgánů trávicí soustavy 

- rozliší příznaky běžných nemocí a  

uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

Trávicí soustava 

 
 

- určí polohu, objasní stavbu a funkci orgánů dýchací soustavy 

- rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence a léčby  

- zná zásady první pomoci při zástavě dýchání 

Dýchací soustava 

Nemoci a prevence - epidemie 
EV – Základní podmínky 

života (2) 

 

- vysvětlí složení krve a funkci jednotlivých složek krve 

- vysvětlí činnost srdce a celé oběhové soustavy 

- rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence a léčby  

- zná zásady první pomoc při zástavě srdce a krvácení 

Oběhová soustava a tělní tekutiny 

 

Nemoci a úrazy a prevence – příčiny, příznaky, 

praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; 

závažná poranění a život ohrožující stavy 

 

- určí polohu, objasní stavbu a funkci orgánů vylučovací soustavy 

- rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje 

zásady jejich prevence a léčby  

Vylučovací soustava 
 

- vysvětlí význam kůže a popíše stavbu kůže 

- rozlišuje příčiny onemocnění kůže  

Kožní soustava 
 

- určí polohu, popíše stavbu a činnost  jednotlivých orgánů nervové 

soustavy 

- uplatňuje zásady prevence a léčby před úrazy 

Řídící soustava 

Nervová soustava 

Vyšší nervová činnost 

 

 

- objasní stavbu a funkci zrakového, sluchového a rovnovážného 

ústrojí 

- objasní funkci chuťového, čichového a hmatového ústrojí 

 

Smyslová soustava 
 

- vyjmenuje nejdůležitější hormony lidského těla a jejich vliv na 

řízení celého organismu 

Žlázy s vnitřním vyměšováním 
 

- popíše stavbu a funkci mužské a ženské pohlavní soustavy Rozmnožovací soustava EGS – Evropa a svět nás   
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- vysvětlí způsob oplození 

- orientuje se v nebezpečí přenosu a projevech pohlavně 

přenosných chorob 

- objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 

- využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání a 

sdílení informací a dat 

Rozmnožování člověka 

Ontogeneze člověka 

Využívání digitální technologie za účelem získávání, 

uchovávání a sdílení informací a dat  

 

zajímá (1) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 

GENETIKA  

- orientuje se v základních pojmech genetiky 

- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a 

jeho význam z hlediska dědičnosti 

- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě  

Základní pojmy 

Dědičnost a proměnlivost organismů - podstata 

dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 9. Přírodopis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 
 

Planeta Země 
 

- popíše stavbu planety Země  

 

Země – vznik a stavba Země 
 

Zemská kůra  

- orientuje se ve stupnici tvrdosti 

- rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty 

s použitím určovacích pomůcek 

- zná význam některých vybraných nerostů 

- podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané horniny 

s použitím určovacích pomůcek 

- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a zná principy 

jejich vzniku 

- objasní význam a použití důležitých hornin 

- využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání a 

sdílení informací a dat při poznávání přírodnin  

Nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní 

třídění, praktický význam a využití zástupců, určování 

jejich vzorků;  

Stupnice tvrdosti 

Využívání digitální technologie za účelem získávání, 

uchovávání a sdílení informací a dat při poznávání 

přírodnin  

EV – Základní podmínky 

života (2) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 

Vznik a vývoj litosféry  

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně 

geologického oběhu hornin i oběhu vody 

- popíše druhy zvětrávání 

 

Vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a 

důsledky 

 

 

EV – Základní podmínky 

života (2) 

MV – Fungování a vliv médií 

ve společnosti (5) 
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Pedosféra  

- rozliší hlavní půdní druhy a půdní typy v naší přírodě 

- uvede význam půdy 
Půdy – složení, vlastnosti a význam půdy  EV – Základní podmínky 

života (2) 

Vznik a vývoj života na Zemi  

- popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi 

- rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických 

znaků a typických organismů 

Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické 

změny, vznik života, výskyt typických organismů a 

jejich přizpůsobování prostředí 
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6.6.4 Zeměpis 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný vyučovací předmět ve všech ročnících na 2. stupni základního vzdělávání. Zeměpis úzce 

souvisí s ostatními vyučovací předměty vzdělávací oblasti Člověka a příroda. S předmětem chemie je provázaný v rámci učiva o znečištění 

atmosféry, hydrosféry a biosféry. V přírodopise se jedná o rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, nebo národní parky. Mezivyučovací 

předmětové vztahy jsou aplikovány i na vyučovací předměty z ostatních vzdělávacích oblastí, jako je matematika (práce s měřítkem mapy, převody 

jednotek, práce s grafy a diagramy) a informatika (během hodin zeměpisu žáci užívají zdroj aktuálních informací a poté je zpracovávají). V rámci 

předmětu dějepis je zeměpis provázán učivem o kultuře národů, historii států a podobně. Během výuky zeměpisu je žák veden k samostatné práci, 

ale i k práci ve skupině a v kolektivu.  

Při výuce zeměpisu žáci získávají a rozvíjejí orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a 

používání poznávacích metod, rozvíjí dovednost pracovat se zdroji geografických informací, aplikují geografické poznatky v praktickém životě. 

Snažíme se o rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka. Vedeme 

žáky k respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí. V rámci výuky zeměpisu žáci také rozvíjí své 

logické uvažování a kritické myšlení. 

Výuka umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií vyhledávali, tvořili, interpretovali, hodnotili své činnosti a výsledky i prostřednictvím 

digitálních technologií.  

 

 

Časová dotace: 

6. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

7. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

8. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

9. ročník   2 vyučovací hodiny týdně (z toho 1 disponibilní) 

 

 

 
Místo realizace: 

 
- třídy, učebna VT 
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Formy a metody realizace: 

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

- zeměpisné vycházky s pozorováním 

- projekty 

- využití digitálních technologií 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 

- získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry 

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení 

Učitel: 

- umožňuje žákům vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

- vyžaduje používání odborné terminologie 

- pomáhá nalézat souvislosti mezi získanými poznatky a jejich využívání v praxi 

- poukazuje na souvislosti s jinými vyučovací předměty a reálným životem 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

- učí se naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

Učitel: 

- podněcuje žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 

- umožňuje naslouchání a respektování názorů druhých 

- podporuje správnou interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 

- učí se myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí 

Učitel: 

- rozvíjí u žáků vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

- umožňuje využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 

- u žáků podporuje argumentaci, diskusi na dané téma, obhajování svých výroků 

- zařazuje do výchovného procesu práci s chybou 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňuje dobré mezilidské vztahy, pomáhá a je schopen o pomoc požádat,  

  učí se vzájemnému naslouchání 

Učitel: 

- rozvíjí využívání skupinového vyučování 

- napomáhá k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 

- umožňuje spoluúčast na vytváření kritérií hodnocení a následnému hodnocení svých výsledků 

- rozvíjí dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

- vede k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje názory druhých, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

- chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

Učitel: 

- napomáhá dodržovat pravidla slušného chování 

- usnadňuje pochopit práva a povinnosti v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
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- rozvíjí vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu 

- je veden k efektivní práci 

Učitel: 

- napomáhá dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 

- umožňuje vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

- volí různé formy práce 

 

Kompetence digitální  

Žák: 

- je seznámen s pravidly bezpečného chování v digitálním světě 

- využívá geografické informační systémy  

- hodnotí a uvádí konkrétní příklady navigačních přístrojů  

- vytváří jednoduchou digitální mapu  

- pomocí digitálních map a mapových portálů provádí analýzu  

Učitel: 

- podporuje žáky k efektivnímu využití digitální informační technologie v běžném životě pro orientaci v geografických reáliích 

- vede žáky k činnostem s digitálními technologiemi využívajícími digitální mapy, vybrané produkty dálkového průzkumu Země, satelitního a      

  leteckého snímkování krajin pro orientaci v terénu, pozorování, zobrazování a hodnocení prostředí 

- klade důraz na bezpečnou a efektivní komunikaci žáků 

- učí je pro odpovědné chování a jednání v digitálním světě 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 6. Zeměpis 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Přírodní obraz země  

- prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí 

důsledky pohybů Země na život lidí a organismů  

- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich 

vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a 

klasifikuje tvary zemského povrchu 

- porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a 

jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost 

- zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 

- vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné střídání 

ročních období 

- vysvětlí podstatu polárního dne a noci 

Země jako vesmírné těleso 

Tvar a velikost Země 

Pohyby Země 

Střídání ročních období 

Střídání dne a noci 

 

EV – Základní podmínky 

života (2) 

- orientuje se v přírodě podle Slunce 

- vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi, 

pochopí účel časových pásem a úlohu hlavního a 180. poledníku 

pro určování času na Zemi 

- dokáže v praxi využít znalosti o jarní a podzimní rovnodennosti, 

zimním a letním slunovratu v praxi 

 

Světový čas 

Časová pásma 

Pásmový čas 

Datová hranice 

Smluvený čas 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1) 

EV – Základní podmínky 

života (2) 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie  

- používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model planety 

Země k demonstraci základních tvarů zemského povrchu 

- umí přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek 

Glóbus 

Měřítko  

Přepočet vzdáleností 
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- používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných souřadnic 

určuje na glóbu i mapě geografickou polohu jednotlivých lokalit 

na Zemi 

- rozumí pojmům: poledník, místní poledník, hlavní poledník, 

rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, 

obratníky, polární kruh 

Poledníky 

Rovnoběžky 

Zeměpisné souřadnice 

Zeměpisná síť 

Určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti 

Obsah plánu a map, orientace plánů a map vzhledem ke 

světovým stranám; praktická cvičení a aplikace 

s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i 

elektronické podobě 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1), Objevujeme 

Evropu a svět (2) 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9), Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (10) 

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje 

dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, 

diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů 

- používá různé druhy plánů a map, umí se orientovat 

- používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii 

- prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic, výškových 

kót, nadmořské výšky 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné 

přírodě 

- zvládne vyhledávání informací v mapových atlasech, orientuje se 

v jejich obsahu a rejstřících 

- uvede příklady užití geoinformačních technologií v geografii i v 

běžném životě; 

- hodnotí význam navigačních přístrojů a aplikací pro orientaci na 

Zemi v rámci života lidí, uvádí konkrétní příklady jejich využití; 

- využívá vybraný geografický informační systém pro 

znázorňování, srovnání a hodnocení vybraných charakteristik 

států světa; 

- rozliší na příkladech rozdíl mezi digitální a analogovou mapou, 

uvede výhody a nevýhody jednotlivých druhů 

Komunikační geografický a kartografický jazyk 

Vybrané obecně používané geografické, topografické a 

kartografické pojmy 

Základní topografické útvary: důležité body, výrazné 

liniové (čárové) útvary, plošné útvary a jejich 

kombinace: sítě, povrchy, ohniska – uzly, středník, 

hlavní kartografické produkty: plán, mapa, symboly, 

smluvené značky, vysvětlivky, jazyk mapy jejich 

měřítko 

Obsah a grafika map, barvy, výškopis, polohopis, 

mapový klíč 

Praktická cvičení a aplikace s dostupnými 

kartografickými produkty v tištěné i elektronické 

podobě 

Statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; 

základní informační geografická média a zdroje dat 

Digitální mapy, mapové portály 

GIS – příklady výstupů a jejich užití 

 

Příklady geoinformačních technologií v běžném životě: 

navigační přístroje a systémy v dopravě, digitální mapy 
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Přírodní obraz Země, životní prostředí  

- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné 

sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a 

funkce krajin 

- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných 

složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 

(biomů) 

- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

- posuzuje zemský povrch – reliéf jako výsledek složitého 

působení endogenních a exogenních činitelů a lidských činnosti 

- s porozuměním pracuje s pojmy: počasí, podnebí, meteorologické 

prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře 

- vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a porovnává 

je 

- seznámí se s rozložením vody na Zemi a vyhledá základní pojmy 

vztahující se k vodě  

- popíše složení půdy, půdní typy a druhy a jejich hospodářské 

využití, rozumí pojmům mateční hornina, humus, eroze půdy 

- vysvětlí význam, využití a ochranu půdy, příčiny úbytku půdy na 

světě 

- seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí 

 

 

Krajinná sféra   

Význam jednotlivých přírodních složek na Zemi 

Systém přírodní sféry na planetární úrovni – 

geografické pásy, geografická (šířková) pásma, výškové 

stupně 

Systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní 

oblasti 

 

 

EV – Ekosystémy (1), 

Základní podmínky života (2), 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí (3), Vztah 

člověka k prostředí (4) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 
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Oblast: Ročník Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 7.  Zeměpis  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Regiony světa  

- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa 

podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová 

jádra a periferní zóny 

- porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých 

světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných 

(modelových) států 

- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, 

nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

- vyhledá na mapách a zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 

funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní 

světové surovinové a energetické zdroje 

- určí geografickou polohu a vyhledá na mapách Ameriku, Afriku, 

Asii, Austrálii a Polární oblasti a uvede jejich význam 

- provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí společné 

znaky daného regionu a provede porovnání jednotlivých regionů 

- vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších 

států jednotlivých oblastí 

- seznámí se s globálními problémy, které těmto oblastem hrozí 

- posoudí význam mezinárodní politické a vědecké spolupráce při 

výzkumu a využívání polárních oblastí 

 

Světadíly a oceány 

Makroregiony světa – určující a porovnávací kritéria; 

jejich přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a 

socioekonomických poměrů s důrazem na vazby a 

souvislosti  

Přírodní oblasti 

Podnebné oblasti 

Sídelní, náboženské, kulturní a jazykové oblasti  

Modelové regiony světa 

Vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 

hospodářské a environmentální problémy, možnosti 

jejich řešení 

AMERIKA 

- fyzický zeměpis, přírodní poměry 

- obyvatelstvo 

- hospodářský zeměpis 

- charakteristika států  

- digitální zpracování vybraných regionů  

AFRIKA 

- fyzický zeměpis, přírodní poměry 

- obyvatelstvo 

EV – Ekosystémy (1), 

Základní podmínky  

života (2), Vztah člověka 

k prostředí (4) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1), 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality (2)  

MKV – Lidské vztahy (2), 

Etnický původ (3), 

Multikulturalita (4), Princip 

sociálního smíru a solidarity 

(5) 

OSV – Mezilidské vztahy (7), 

Komunikace (8) 
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- užívá geoinformační technologie v geografii: digitální mapy, 

digitální zdroje  

- pracuje s geografickým informačním systémem – komponenty, 

příklady GIS, příklady výstupů GIS a jejich užití (zpracování dat, 

analýzy, aplikace atd.), vybraný jednoduchý GIS online a jeho 

užití 

- tvoří jednoduché tematické mapy online  

 

 

- hospodářský zeměpis 

- charakteristika států 

- digitální zpracování vybraných regionů 

ASIE 

- fyzický zeměpis, přírodní poměry 

- obyvatelstvo 

- hospodářský zeměpis 

- charakteristika států 

- digitální zpracování vybraných regionů 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 

- fyzický zeměpis, přírodní poměry 

- obyvatelstvo 

- hospodářský zeměpis 

- charakteristika států 

- digitální zpracování vybraných regionů 

POLÁRNÍ OBLASTI  

- fyzický zeměpis, přírodní poměry 

- hospodářský zeměpis 

- charakteristika  

- digitální zpracování vybraných regionů 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a příroda 8.  Zeměpis  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Regiony světa   

- lokalizuje na mapách hlavní evropské regiony podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní 

zóny 

- posoudí evropskou populaci, její rozložení, růst a pohyby 

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy, 

s kterými se seznámí 

- srovnává evropské státy na základě podobných a odlišných znaků 

EVROPA  

- historický vývoj evropské civilizace 

- zeměpisné vymezení  

- členitost 

- přírodní poměry 

- hospodářské a sociální poměry 

- obyvatelstvo, jazykové skupiny, osídlení 

- evropské oblasti 

 

Jižní Evropa 

- Španělsko, Portugalsko, Řecko, Itálie 

Západní Evropa 

- Británie a Irská rep., Francie, Státy Beneluxu  

Severní Evropa 

- Norsko a Švédsko, Finsko, Dánsko a Island  

Střední Evropa  

- Německo, Slovensko, Polsko a Maďarsko, Alpské 

země  

Jihovýchodní Evropa 

- Rumunsko a Bulharsko, Jadranské státy  

Východní Evropa 

- Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko, Rusko – 

evropská část, Rusko - asijská část 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1), Objevujeme 

Evropu a svět (2), Jsme 

Evropané (3) 
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Vztah přírody a společnosti – udržitelný život a 

rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního 

prostředí  

Česká republika, životní prostředí  

- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní 

poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České 

republiky v evropském a světovém kontextu  

- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro 

vymezení místního regionu 

Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, 

členitost, přírodní poměry a zdroje 

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3), Vztah člověka k prostředí 

(4)  

- vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla v České 

republice a určí jejich lokalizační faktory 

- srovnává ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a struktuře 

obyvatelstva České republiky se sousedními státy 

- vyhledá aktuální demografické údaje a pokouší se o prognózu 

dalšího vývoje 

- užívá databázové systémy ČR i zahraniční (ČSÚ x World 

Factbook), zdroje informací (rozloha, počet obyvatel), 

zpracovává data (např. hustota obyvatelstva) 

Obyvatelstvo: základní geografické, demografické a 

hospodářské charakteristiky 

Digitální mapy, digitální zdroje a portály 

VDO – Občanská společnost a 

škola (1) 

MKV – Kulturní diference (1) 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Poznávání lidí 

(6), Hodnoty, postoje, 

praktická etika (11) 

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit  

- hospodářství České republiky charakterizuje po jednotlivých 

oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a spoje, služby, 

cestovní ruch, zahraniční obchod 

Česká republika 

Sídelní poměry; rozmístění hospodářských aktivit, 

sektorová a odvětvová struktura hospodářství; 

transformační společenské, politické a hospodářské 

procesy a jejich územní projevy a dopady; hospodářské 

a politické postavení České republiky v Evropě a ve 

světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu  

 

- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu  
Regiony České republiky 

 – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské 
EGS – Objevujeme Evropu a 
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- uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových 

a mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a 

integracích států 

- charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti, 

kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a porovnává jejich 

hospodářskou funkci a vyspělost 

- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní 

jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských 

aktivit 

- využívá geografický informační systém GIS online k tvorbě 

jednoduchých map vybraných regionů  

členění, kraj místního regionu, přeshraniční spolupráce 

se sousedními státy v euroregionech  

svět (2), Jsme Evropané (3)  

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

- vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo 

školy  

- zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci 

- popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky přírody, 

osídlení, hospodářství a kultury místního regionu a jejich možné 

perspektivy 

- pracuje aktivně s turistickou mapou místního regionu 

- hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu 

 

- tvoří jednoduché tematické mapy: kraje ČR, sousední státy a 

další regiony v programu GIS  

Místní region 

Vztahy k okolním regionům, základní přírodní a 

socioekonomické charakteristiky s důrazem na 

specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj 

(potenciál × bariéry) 

Kritéria pro vymezení místního regionu 

Databázové systémy ČR i zahraniční (ČSÚ x World 

Factbook) 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a příroda 9. Zeměpis  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Společenské, politické a hospodářské prostředí 
 

- pracuje aktivně s tematickými mapami, obsahujícími informace 

o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech 

v celosvětovém měřítku 

- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové 

populace 

- zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku multikulturního 

světa 

- posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla  

- pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel  

- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, náboženství, 

lidských sídel a nejvýznamnějších aglomerací 

- objasní výhody digitálních tematických map pro zobrazení a 

hodnocení geografické reality a geografického prostředí  

 

 

Obyvatelstvo světa 

- aktuální společenské, sídelní poměry současného 

světa 

- urbanizace a suburbanizace 

- základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 

demografické, hospodářské a kulturní charakteristiky 

- národní a mnohonárodnostní státy 

- mezinárodní migrace 

- kulturní rozmanitost lidstva 

- digitální mapy, digitální zdroje pro znázornění, 

vyjádření a hodnocení prvků, jevů a procesů v 

geografickém prostředí 

- digitální vzdělávací zdroje, databáze, kanály a portály 

 

Regionální společenské, politické a hospodářské 

útvary  

– porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní 

státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 

aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; 

politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení 

(integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová 

EV – Ekosystémy (1), 

Základní podmínky života (2), 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí (3), Vztah 

člověka k prostředí (4) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (2) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Etnický původ (3), 

Multikulturalita (4),  

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Poznávání lidí 

(6), Hodnoty, postoje, 

praktická etika (11) 
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konfliktní ohniska 

 

Politický zeměpis 

 

- orientuje se na politické mapě světa  

- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a politické problémy v konkrétních 

světových regionech 

- rozlišuje a porovnává státy světa z hlediska svrchovanosti, 

státního zřízení, formy vlády a správního členění 

 

 

 

 

 

Politická a bezpečnostní seskupení států 

Geopolitické procesy – migrace 

Hlavní světová konfliktní ohniska 

Kolonizace států 

 

Světové hospodářství  

- uvede příklady nejvýznamnějších hospodářských seskupení 

- zhodnotí na přiměřeně struktura, složky a funkce světového 

hospodářství 

- lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické 

zdroje 

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků 

- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a politické problémy v konkrétních 

světových regionech 

Světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, 

územní dělba práce, ukazatele hospodářského rozvoje a 

životní úrovně 

Průmysl 

Zemědělství 

Doprava a spoje 

Služby a cestovní ruch 

Mezinárodní hospodářské organizace 

 

 

VDO – Občan, občanská 

společnost a stát (2), Formy 

participace občanů 

v politickém životě (3), 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování (4) 
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Globální problémy současného světa, vztah příroda společnost  

- vymezí globální problémy současného světa  

- uvažuje o možných příčinách globálních problémů 

- diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení problémů 

- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

- ochrana před povodněmi 

Globalizační společenské, politické a hospodářské 

procesy – aktuální společenské, sídelní, politické a 

hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, 

urbanizace, suburbanizace 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí 

Vztah přírody a společnosti  

- chráněná území přírody, globální ekologické a 

  environmentální problémy lidstva  

 

Krajina a životní prostředí  

- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných 

složek a prvků 

- rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních krajin, 

uvede konkrétní příklady 

- posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů a 

vzájemný vztah mezi přírodou a lidskou společností na krajinu a 

na životní prostředí 

- zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidské společnosti 

působí dlouhodobě v prostoru a v čase na krajinu a životní 

prostředí na lokální i globální úrovni 

- navrhne možná řešení problematiky životního prostředí 

- porozumí pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj 

 

Krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

Přírodní a společenské prostředí 

Chráněná území přírody 

Trvale udržitelný život a rozvoj 

Principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí 

Globální ekologické a environmentální problémy lidstva 

 

EV – Ekosystémy (1), Lidské 

aktivity a problémy životního 

(3) 

 

 

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace  

- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

- aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování 

a hodnocení krajiny 

Cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, 

geografické exkurze – orientační body, jevy, pomůcky a 

přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6), Práce 

v realizačním týmu (7) 
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- využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, pracuje 

s internetem a s dalšími materiály při vyhledávání informací 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, 

uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování 

a jednání při mimořádných událostech 

- využívá vybrané produkty satelitního a leteckého snímkování 

Země pro hodnocení krajiny a prezentaci důsledků přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí; 

- používá dostupné přístroje a aplikace globálního polohového 

systému, vybrané produkty a aplikace dálkového průzkumu 

Země pro navigaci a orientaci ve svém okolí, při pohybu v 

terénu, pro pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny; 

- pracuje s rozšířenou (virtuální) realitou, s virtuálními 3D 

materiály, virtuálními 360 ° prohlídkami, s animacemi a 

aplikacemi pro znázornění a hodnocení geografických reálií 

světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad 

vzdáleností a výšek objektů v terénu; jednoduché 

panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, 

schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení 

přírodních jevů a ukazatelů 

 

Globální polohový systém – orientace v terénu 

Dálkový průzkum Země – užití snímků pro vybrané 

charakteristiky planety Země 

 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života 

Živelní pohromy; opatření proti nim, chování a jednání 

při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích  

OSV – Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10), 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika (11) 

EV – Vztah člověka 

k prostředí (4)  
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6.7 Umění a kultura 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování 

světa. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho 

prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování    prostřednictvím 

tónu a zvuku, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp. 

 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory): 

- Hudební výchova 

- Výtvarná výchova 

6.7.1 Hudební výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

Na 1. stupni ZŠ je vyučován vyučovací předmět Hudební výchova ve všech ročnících. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, 

instrumentální , hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebního umění, aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání 

jako prostředku komunikace. Hudební činnosti vedou k celkovému rozvoji osobnosti žáka, především k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních 

schopností a hudebních dovedností. Je rozdělena do tematických okruhů: Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti; 

Poslechové činnosti. 

 

Časová dotace: 

1. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

2. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

3. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

4. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

5. ročník   1 vyučovací hodina týdně 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

272 

 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu 

Důraz je kladen: 

- na podchycení a rozvíjení zájmů o hudební umění 

- na chápání uměleckého procesu jako způsobu poznání a komunikace 

- na porozumění základních pojmů v hudební výchově 

- na užívání různorodých uměleckých vyjadřovacích prostředků pro vyjádření svého vnímání, cítění a poznávání 

Místo realizace 

Výuka Hudební výchovy probíhá převážně v učebně hudební výchovy, příležitostně venku v přírodě. 

Organizace výuky 

Do výuky mohou být zařazovány různé formy práce, např. skupinová, ve dvojicích, individuální. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák: 

- učí se sebehodnocení a sebekontrole 

- má pozitivní vztah k učení 

Učitel: 

- zařazuje do výuky sebekontrolu a sebehodnocení  

- usiluje o budování pozitivního vztahu žáka ke vzdělávání používáním zajímavých učebních metod 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák: 

- vypracovává individuálně nebo ve skupině krátké referáty 

- řeší problémové situace 

Učitel: 

- zadává žákům individuálně nebo ve skupině krátké referáty 

- aplikuje osvědčené postupy při řešení problémových situací(hudební hádanky) 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

- vyjadřuje své názory a zkušenosti 

- respektuje názory druhých 

Učitel: 

- umožňuje ve výuce diskusi  

- učí žáky respektovat názory druhých 

- klade důraz na prožitkové vyučování, umožňuje žákům projevit své pocity a nálady 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- má příležitost prožít úspěch 

- spolupracuje ve skupině 

- má dobré vztahy se svými spolužáky 

Učitel: 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- kladným přístupem a častými pochvalami podporuje zdravou sebedůvěru a harmonický rozvoj žáka 

- vede žáka k účinné spolupráci ve skupině 

- navozuje příjemnou atmosféru ve vyučovací hodině, vede žáky k upevňování dobrých kamarádských vztahů 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- vytváří si úctu k umění 

- vytváří si postoj k hudebním dílům 

- osvojuje si pravidla chování 

- je tolerantní a dokáže spolužákovi pomoci 

- dodržuje pravidla slušného chování  

Učitel: 

- vede žáky k úctě k umění 

- pomáhá žákům vytvořit si postoj k hudebním dílům 
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- vede žáky k osvojení pravidel chování mezi lidmi při různých příležitostech 

- vede žáky k toleranci a vzájemné pomoci 

- dbá na dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence pracovní 

Žák 

- bezpečně používá pomůcky, nástroje a dodržuje pravidla 

- zhodnotí vlastní práci a práci spolužáků 

Učitel 

- vede žáky k bezpečnému používání pomůcek a nástrojů, k dodržování vymezených pravidel 

- vyžaduje od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků 

 

Kompetence digitální 

Žák 

- zaznamenává svou vlastní hudební aktivitu 

- vytváří a dotváří hudební doprovody 

- využívá internet jako zdroj informací 

Učitel 

- vede žáky k aktivnímu a smysluplnému využívání elektronických hudebních nástrojů, digitálních aplikací a dostupných programů 

- motivuje žáky, aby za pomoci digitálních technologií zaznamenávali, prezentovali hudbu, hudební a zvukové projevy 

- vede žáky k vyhledávání informací s respektem na autorská práva 
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Oblast:  Ročník: Vyučovací předmět: 

Umění a kultura 1. Hudební výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vokální činnost  

- zpívá v jednohlase 

- osvojuje si správnou techniku dýchání a držení těla 

- provádí hlasová a dechová cvičení 

- zřetelně vyslovuje 

- rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní 

- vytleská rytmus podle vzoru 

- rozlišuje krátké a dlouhé tóny 

Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová 

hygiena) 

Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 

Dvojhlas a vícehlas (lidový dvojhlas) 

 

Instrumentální činnosti  

- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

- učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a 

hudebnímu doprovodu 

- pojmenuje určité hudební nástroje (klavír, kytara, flétna, housle, 

dřívka, triangl, bubínek, tamburína) 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

 

 

 

 

 

Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů Orffova instrumentáře), rytmizace 

(hudební hry Ozvěna, Otázka a odpověď) 
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Hudebně pohybové činnosti  

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie 

- provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze, 

jednoduché taneční hry, pochod) 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt, 

taneční hry se zpěvem) 

Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace) 

 

Poslechové činnosti  

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

- pozná a učí se vybrané vánoční koledy 

- určí vybrané hudební nástroje (viz hudební nástroje) podle zvuku 

- seznámení se s varhanní hudbou 

- pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu 

Kvality tónů 

Hudba vokální, instrumentální, vokálně  

Instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 

Hudební styly (hudba taneční, pochodová, kolébavka, 

apod.) 

 

- z nabízených způsobů doprovodu vybere ten, který se mu zdá pro 

danou píseň nejvhodnější 

- tvoří jednoduché doprovody na elektronické hudební nástroje 

 

Digitální technologie 

Jednoduchý rytmický doprovod na akustické i 

elektronické hudební nástroje 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Umění a kultura 2. Hudební výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vokální činnost  

- zpívá v jednohlase 

- zdokonaluje si správnou techniku dýchání a držení těla 

- provádí hlasová a dechová cvičení 

- zřetelně vyslovuje 

- rozlišuje rytmus pomalý a rychlý 

- rozlišuje melodii vzestupnou a sestupnou 

- vytleská rytmus podle vzoru, říkadel a písní 

- učí se používat pojmy – notová osnova, noty, houslový klíč 

- rozlišuje noty, pomlky, takty 

Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová 

hygiena, dynamický odlišný zpěv, rozšiřování 

hlasového rozsahu) 

Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a ¾ taktu) 

Dvojhlas a vícehlas (lidový dvojhlas, kánon) 

 

Instrumentální činnosti  

- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

- používá dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a 

hudebnímu doprovodu 

- pojmenuje určité hudební nástroje (buben, tympán, housle, 

kontrabas, zobcová flétna, trubka, trombon) 

- pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku (klavír, trubka, 

housle, pikola) 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 
 

Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů Orffova instrumentáře, zobcových 

fléten) 

Rytmizace, hudební hry (hudební hry Ozvěna, Otázka a 

odpověď), hudební improvizace 
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Hudebně pohybové činnosti  

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie 

- provádí hudebně pohybovou činnost (pohybuje se podle daného 

rytmu, při tanci dokáže tleskat a u pochodu bubnovat) 

- učí se pohybově vyjádřit hudbu a zpívat s tancem 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt,  

taneční hry se zpěvem) 

Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace) 

 

Poslechové činnosti  

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

- učí se rozlišovat umělou a lidovou píseň 

- seznámí se s vybranými skladbami klasiků 

Kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord) 

Hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb 

melodie, rytmus) 

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 

lidský hlas, hudební nástroj 

Hudební styly (hudba taneční, pochodová, ukolébavka, 

apod.) 

MV (4) Vnímání autora 

mediálních sdělení 

- z nabízených způsobů doprovodu vybere ten, který se mu zdá pro 

danou píseň nejvhodnější, svoje rozhodnutí se pokusí zdůvodnit 

 

Digitální technologie 

Jednoduchý melodický doprovod na akustické i  

elektronické hudební nástroje 

Internet jako zdroj informací 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Umění a kultura 3. Hudební výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vokální činnost  

- zpívá v jednohlase 

- upevňuje si správnou techniku dýchání a držení těla 

- provádí hlasová a dechová cvičení 

- zřetelně vyslovuje 

- vytleská dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt 

- rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční a tříčtvrteční 

- vytleská rytmus podle vzoru, říkadel a písní 

- pojmenuje notovou osnovu  

- rozlišuje a napíše noty (nota celá, půlová, čtvrťová),  

- podle zápisu not rozliší melodii vzestupnou a sestupnou 

- učí se zpívat vybrané písně 

Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová 

hygiena, dynamický odlišný zpěv rozšiřování hlasového 

rozsahu) 

Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a ¾ taktu) 

Dvojhlas a vícehlas (lidový dvojhlas, kánon) 

 

Instrumentální činnosti  

- využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a uvede příklad 

- pojmenuje určité hudební nástroje (buben, tympán, housle, 

kontrabas, zobcová flétna, trubka, trombon, klavír, kytara, dřívka, 

triangl, bubínek, tamburína) 

- doprovází na rytmické nástroje 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 

 

 

Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů Orffova instrumentáře, zobcových 

fléten) 

Rytmizace, hudební hry (hudební hry Ozvěna, Otázka a 

odpověď), hudební improvizace 
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Hudebně pohybové činnosti  

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie 

- rozlišuje rytmus valčíků a polky 

- osvojuje si polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá) 

- učí se pohybově vyjádřit hudbu 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt, 

taneční hry se zpěvem) 

Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace) 

 

Poslechové činnosti  

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

- učí se rozlišovat poslechem dané hudební nástroje 

- seznámí se s B. Smetanou a A. Dvořákem a některými jejich 

skladbami  

- rozlišuje vážnou, zábavnou a slavnostní hudbu 

Kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord) 

Hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb 

melodie, rytmus) 

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 

lidský hlas, hudební nástroj 

Hudební styly (hudba taneční, pochodová, ukolébavka, 

apod.) 

 

- porovná různé doprovody k písním včetně doprovodu 

elektronickým nástrojem 

- podle svého pocitu vybere doprovod, svou volbu se pokusí 

zdůvodnit a zvolený doprovod podle svých dispozic realizuje 

 

Digitální technologie 

Hudební doprovody lidových i umělých písní 

interpretované učitelem i žáky na akustické i 

elektronické nástroje 
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Oblast: Období: Vyučovací předmět: 

Umění a kultura 4.- 5. ročník Hudební výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vokální činnost  

- zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách 

a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 

- má osvojenou správnou techniku dýchání a držení těla 

- provádí hlasová a dechová cvičení 

- zřetelně vyslovuje 

- vytleská dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt 

- rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční a tříčtvrteční 

- vytleská rytmus podle vzoru, říkadel a písní 

- pojmenuje notovou osnovu  

- rozlišuje a napíše noty (nota celá, půlová, čtvrťová),  

- podle zápisu not rozliší melodii vzestupnou a sestupnou 

- učí se zpívat vybrané písně 

Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová 

hygiena, dynamický odlišný zpěv rozšiřování hlasového 

rozsahu) 

Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 taktu) 

Dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně) 

Intonace a vokální improvizace (durové a mollové 

tóniny) 

Grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis 

rytmického schématu písně, orientace v notovém 

záznamu) 

 

Instrumentální činnosti  

- realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii 

či píseň zapsanou pomocí not 

- využívá jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje 

k doprovodné hře i reprodukci jednoduchých motivů skladeb a 

písní 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 

předehry mezihry a dohry a provádí elementární hudební 

Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 

jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 

hudebních nástrojů Orffova instrumentáře, zobcových 

fléten) 

Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 

improvizace (tvorba hudebního doprovodu, hudební 

hry) 

Grafický záznam melodie (rytmické schéma 
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improvizace 

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a uvede příklad 

- pojmenuje určité hudební nástroje (buben, tympán, housle, 

kontrabas, zobcová flétna, trubka, trombon, klavír, kytara, dřívka, 

triangl, bubínek, tamburína) 

- doprovází na rytmické nástroje 

jednoduché skladby) 

Hudebně pohybové činnosti  

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové 

improvizace 

- rozlišuje rytmus valčíků a polky 

- osvojuje si polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá) 

- učí se pohybově vyjádřit hudbu 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4takt,  

4/4 takt, valčík, menuet) 

Pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová 

improvizace) 

Orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních 

pohybů) 

 

Poslechové činnosti  

- rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků 

- učí se rozlišovat poslechem dané hudební nástroje 

- seznámí se s B. Smetanou a A. Dvořákem a některými jejich 

skladbami  

- rozlišuje vážnou, zábavnou a slavnostní hudbu 

Kvality tónů 

Vztahy mezi tóny  

Hudební výrazové prostředky, hudební prvky  

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 

lidský hlas, hudební nástroj 

Hudební styly a žánry (hudba taneční, pochodová, 

ukolébavka, apod.) 

Hudební formy (malá a velká písňová forma, rondo, 

variace) 

Interpretace hudby (slovní vyjádření) 

 

- na dostupném elektronickém nástroji zvolí vhodný rejstřík a 

doprovodí píseň prodlevou, hrou basových tónů či rytmickým 

vzorkem připraveným učitelem nebo jím samotným ve zvolené 

aplikaci 

- ve skladbě prezentované prostřednictvím digitálního zobrazení 

(na interaktivní tabuli nebo počítači) seřadí části hrané skladby do 

Digitální technologie 

Hudební hry pomocí aplikací 
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správného pořadí, případně rozpozná návrat hlavní melodie, 

opakování motivu 

- vytvoří předehru, mezihru či dohru k vybrané písni za pomoci 

dostupných hudebních nástrojů nebo za pomoci dostupných 

hudebních aplikací 

- z dostupných zdrojů vybere vhodnou aplikaci pro vlastní hudební 

pokusy 

- zrealizuje svůj vlastní hudební nápad 
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Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň  

 
Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

Vyučovací předmět hudební výchova rozvíjí hudebnost žáků, učí utvářet vztah k hudbě a k hudebnímu umění. Umožňuje jiné než pouze racionální 

poznávání světa. Podává informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než 

uměleckými prostředky. Rozvíjí a prohlubuje city a empatii, učí estetickému vnímání světa. 

V tomto předmětu žáci projevují a uspokojují svou přirozenou potřebu při setkávání s hudbou. Učitel tuto potřebu podněcuje, rozvíjí a kultivuje 

hudební sluch, hlas, smysl pro rytmus, melodické a harmonické cítění, hudební paměť, představivost a fantazii. Žáci si osvojují hru na jednoduché 

hudební nástroje. Učí se porozumět hudebně vyjadřovacím prostředkům a společenským funkcím hudby. Orientují se v jejím stylovém rozvrstvení. 

Žáci získávají vědomosti o české i cizí hudební kultuře a seznamují se s minulostí hudby. Kultivují si svůj vkus a respektují odlišnosti ve vkusu lidí 

kolem sebe. 

Důležitým nástrojem vlastní tvořivosti žáků, součástí žákových experimentů, prezentací, ale i žákovy vlastní „sebeprezentace“ se v hudební 

výchově, hudebním umění, hudbě, zvukové tvorbě a s ní spojenými zvukovými experimenty stávají digitální technologie. Umožňují navíc hudební 

činnosti více vzájemně propojovat – žáci mohou nejen zaznamenávat vlastní hudební aktivity, ale i sami vytvářet či dotvářet hudební doprovody, 

„komponovat“ hudební miniatury, vytvářet zvukové objekty či vyhledávat i vytvářet zvukové a hudební podklady k vizuálním projektům apod. 

Tvůrčí uplatnění digitálních technologií navíc podporuje přirozené mezioborové vazby zejména mezi výtvarným uměním, hudbou, filmem 

a audiovizí, jež se žáci učí vyhledávat a sdílet s respektem k autorství a autorským právům. 

 

Časová dotace: 

6. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

7. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

8. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

9. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

 

Místo realizace 

Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. 
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Formy a metody realizace: 

- skupinové vyučování 

- samostatná práce 

- kolektivní práce 

- krátkodobé projekty 

- práce s PC 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace 

- používá obecně užívané hudební termíny 

- získané znalosti propojuje do souvislostí  

Učitel: 

- umožňuje vyhledávat, shromažďovat, třídit, porovnávat informace 

- pomáhá s používáním odborné terminologie 

- napomáhá nalézat souvislosti mezi získanými poznatky a využívá je v praxi 

- poukazuje na souvislosti s jinými vyučovací předměty a reálným životem 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- na základě individuální hudební vyspělosti postihuje z hudebního proudu znějící skladby významné sémantické prvky,  srovnává je, slovně 

charakterizuje, hledá spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem 

- samostatně a kriticky přemýšlí 

- při zadání úkolu žák rozpozná problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

Učitel: 

- předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 

- rozvíjí v žácích schopnost ke správným způsobům řešení problémů 
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- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 

Učitel: 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- zajímá se o náměty a názory žáků 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- efektivně spolupracuje, respektuje názory jiných 

- učí se objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje názor druhých 

- chrání a oceňuje naše kulturní tradice 

- aktivně se zapojuje do kulturního dění 

Učitel: 

- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržuje vymezená pravidla 
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- vytváří si pozitivní vztah k hudebním činnostem 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- aktivně a smysluplně využívá elektronické hudební nástroje, digitální aplikace i dostupné programy jako nástroje pro reprodukční, produkční i   

  vlastní tvůrčí počiny 

Učitel: 

- dává příležitost žákům zaznamenávat, snímat a přenášet i prezentovat hudbu a hudební zvukové projekty prostřednictvím digitálních   

  technologií, případně uplatnit digitální technologie jako nástroj sebeprezentace v rámci vlastních audiovizuálních projektů 

- dává žákům možnost vyhledávat a sdílet inspirační zdroje uměleckých děl i běžné produkce s respektem k autorství a autorským právům 
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Oblast: Ročník:  Vyučovací předmět:  

Člověk a umění 6. Hudební výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vokální činnost 
OSV – Rozvoj schopnosti 

poznávání (1), Komunikace 

(8)  

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MV – Vnímání autora sdělení 

(4), Fungování a vliv médií ve 

společnosti (5), Práce 

v realizačním týmu (7) 

- využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 

hudebních aktivitách 

- zaznamená hudební aktivitu spolužáků (zpěv, hra, pohybový 

doprovod, tanec) na mobilní zařízení či na dostupné zařízení ve 

třídě a uloží ji ve vhodném formátu (např. WAW, MP3, FLAC) 

Pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového 

rozsahu, hlasová hygiena 

Hudební rytmus – odhalování vzájemných souvislostí 

rytmu řeči a hudby, využívání rytmických zákonitostí při 

vokálním projevu 

Záznam hudebních aktivit prostřednictvím dostupných 

analogových i digitálních prostředků (mobilní telefon, 

nahrávací zařízení, nástroje s MIDI připojením, dostupné 

hudební aplikace) 

Reflexe vokálního projevu – vlastní vokální projev a 

vokální projev ostatních 

Instrumentální činnosti 

 Hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií 

(motivků, témat, písní),  

Záznam hudby – noty 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 

myšlenek pomocí hudebního nástroje 
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Hudebně pohybové činnosti 

 Pohybový doprovod znějící hudby – taktování, taneční 

kroky 

Orientace v prostoru – rozvoj pohybové paměti, 

reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových 

hrách 

Poslechové činnosti 

- orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu 

jako k logicky utvářenému celku 

Hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v kontextu 

s jinými hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, 

životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, 

epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová 

provázanost) 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a umění 7. Hudební výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vokální činnost 
OSV – Rozvoj schopnosti 

poznávání (1), Komunikace 

(8)  

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MV – Vnímání autora sdělení 

(4), Fungování a vliv médií ve 

společnosti (5), Práce 

v realizačním týmu (7) 

- uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při 

mluvním projevu v běžném životě; zpívá dle svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

Pěvecký a mluvní projev - hlasová nedostatečnost a 

některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 

jednohlasý zpěv 

Reflexe vokálního projevu –hledání možností nápravy 

hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie, využití jiné 

hudební činnosti) 

Instrumentální činnosti 

- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 

schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, 

vytváří jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 

improvizace, za pomoci dostupného hudebního softwaru provádí 

jednoduché hudební experimenty 

Hra na hudební nástroje – hra a tvorba doprovodů 

s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a 

počítače, nástrojová improvizace (jednoduché hudební 

formy) 

Jednoduché experimenty s hudebním softwarem 

Záznam hudby – noty 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a 

myšlenek pomocí hudebního nástroje  

Hudebně pohybové činnosti 

 Pohybový doprovod znějící hudby – vlastní pohybové 

ztvárnění 
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Poslechové činnosti 

- v digitálním prostředí vyhledá multimediální umělecký projekt, 

popíše, jaké druhy umění se na projektu podílejí, kým nebo čím 

byl projekt inspirován 

 

Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební 

skladby – postihování hudebně výrazových prostředků, 

významné sémantické prvky užité ve skladbě 

(zvukomalba, dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a 

nepravidelnost hudební formy) a jejich význam pro 

pochopení hudebního díla 

Hudební klip, hudební film a muzikál (klipy – např. Peter 

Gabriel, Michael Jackson, současná tvorba, hudební 

filmy Help, The Wall, Amadeus, Bohemian Rhapsody), 

předloha, inspirace, porovnání různých způsobů 

provedení 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a umění 8. Hudební výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vokální činnost 
OSV – Rozvoj schopnosti 

poznávání (1), Komunikace 

(8)  

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MV – Vnímání autora sdělení 

(4), Fungování a vliv médií ve 

společnosti (5), Práce 

v realizačním týmu (7) 

 Pěvecký a mluvní projev – deklamace, techniky 

vokálního projevu (scat, falzet apod.), jejich individuální 

využití při zpěvu i při společných aktivitách 

Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – 

reprodukce tónů a melodií, zachycování rytmu, 

popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně pomocí 

grafického (notového) zápisu 

Instrumentální činnosti 

- při vlastních či společných hudebních aktivitách (hra, zpěv, 

tvorba doprovodů aj.) využívá elektronické hudební nástroje a 

dostupné elektronické nástroje i digitální technologie a tyto 

aktivity následně zaznamená prostřednictvím dostupných 

digitálních technologií (mobilní telefon, záznamové zařízení 

propojené s počítačem apod.) 

 

Záznam hudby – noty, notační programy (např. Capella, 

Finale, Sibelius) a další způsoby záznamu hudby 

Volba vhodného hudebního nástroje (např. kytara, 

keyboard aj.) či dostupné aplikace nebo hudebního 

programu a pořízení záznamu na dostupné médium 

prostřednictvím nahrávacího zařízení, mobilního telefonu 

či vhodné aplikace nebo hudebního programu 

 

Hudebně pohybové činnosti 

- rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí 

vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě 

Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku 

hudebního díla – pantomima, improvizace 
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Poslechové činnosti 

 Hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem 

k životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a 

zvykům 
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Oblast: Ročník:  Vyučovací předmět:  

Člověk a umění 9. Hudební výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vokální činnost 
OSV – Rozvoj schopnosti 

poznávání (1), Komunikace 

(8)  

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MV – Vnímání autora sdělení 

(4), Fungování a vliv médií ve 

společnosti (5), Práce 

v realizačním týmu (7) 

 Intonace a vokální improvizace – diatonické postupy 

v durových a mollových tóninách, improvizace 

jednoduchých hudebních forem 

Orientace v notovém záznamu vokální skladby – notový 

zápis jako opora při realizaci písně či složitější vokální 

nebo vokálně instrumentální skladby 

 

Instrumentální činnosti 

- zaznamená realizovanou hudební aktivitu prostřednictvím 

dostupných digitálních technologií (mobilní telefon, záznamové 

zařízení propojené s počítačem apod.), zaznamenanou aktivitu 

použije, např. jako součást prezentace skupinové práce v projektu 

Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

Záznam hudebních aktivit prostřednictvím dostupných 

analogových i digitálních prostředků (mobilní telefon, 

nahrávací zařízení, nástroje s MIDI připojením, dostupné 

hudební aplikace) 

Prezentace individuální či skupinové aktivity 

Hudebně pohybové činnosti 

 

 

 

 

Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby – 

tempové, dynamické, rytmicko-metrické, harmonické 
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Poslechové činnosti 

- zařadí na základě individuálních schopností a získaných 

vědomostí slyšenou hudbu do stylového období 

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění, 

dokáže využít možnosti, které mu dávají multimédia a digitální 

prostředí 

- vyhledává v digitálním prostředí originální díla, která se citují 

nebo byla východiskem pro multimediální projekty (např. 

divadelní hra, literární či výtvarné dílo), zachovává bezpečnost a 

ochranu osobních údajů a soukromí včetně respektování 

autorských práv 

Interpretace znějící hudby – slovní charakterizování 

hudebního díla (slohové a stylové zařazení apod.), 

vytváření vlastních soudů a preferencí, dohledávání 

podobných děl na internetu 

Legální a nelegální stahování hudby – ochrana 

autorských práv – copyright 

Vhodné a nevhodné využití hudby – hudba v reklamě, 

využití hudby v počítačových hrách (hudba původní a 

převzatá) 
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6.7.2 Výtvarná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

Na 1. stupni ZŠ je vyučován vyučovací předmět Výtvarná výchova ve všech ročnících. Je postavena na tvůrčích činnostech, vnímání a interpretaci. 

Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii. Je rozdělena do třech tematických 

okruhů: Rozvíjení smyslové citlivosti; Uplatňování subjektivity; Ověřování komunikačních účinků. 

 

Časová dotace: 

1. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

2. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

3. ročník   1 vyučovací hodina týdně 

4. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

5. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Důraz je kladen: 

- na podchycení a rozvíjení zájmů o výtvarné umění 

- na chápání uměleckého procesu jako způsobu poznání a komunikace 

- na seznámení se se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik 

- na porozumění základních pojmů ve výtvarné výchově 

- na užívání různorodých uměleckých vyjadřovacích prostředků pro vyjádření svého vnímání, cítění a poznávání 

Místo realizace 

Výuka Výtvarné výchovy probíhá převážně v učebně, příležitostně venku v přírodě. 

Organizace výuky 

Do výuky mohou být zařazovány různé formy práce např. skupinová, ve dvojicích, individuální. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák 

- pozoruje a vnímá realitu, řeší výtvarné problémy 

- využívá poznatky v dalších výtvarných činnostech 

- zaujímá a vyjadřuje svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

Učitel: 

- vede žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 

- využívá poznatky žáků v dalších výtvarných činnostech 

- učí žáky zaujímat a vyjadřovat svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák: 

- tvořivě přistupuje k řešení výtvarných úkolů 

- užívá získaná poznání při vlastní tvorbě 

Učitel: 

- podněcuje žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

- umožňuje žákům využívat získaná poznání při vlastní tvorbě 

 

Kompetence komunikativní 

Žák 

- vyjadřuje své názory a zkušenosti 

- respektuje názory druhých  

Učitel: 

- umožňuje ve výuce diskusi  

- učí žáky respektovat názory druhých 

- klade důraz na prožitkové vyučování, umožňuje žákům projevit své pocity a nálady 
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Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- má příležitost prožít úspěch 

- vypracovává úkoly dle svých schopností 

- spolupracuje a vzájemně pomáhá ostatním 

Učitel: 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

- učí žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- vystavuje své práce v prostorách školy 

- vytváří si postoj k výtvarným dílům 

Učitel: 

- vede žáky k úctě k umění 

- umožňuje prezentovat výsledky žáků ve výstavních prostorách školy 

- pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- bezpečně používá pomůcky, nástroje a dodržuje pravidla 

- vytváří si positivní vztah k manuálním činnostem 

- zhodnotí vlastní práci a práci spolužáků 

Učitel: 

- vede žáky k bezpečnému používání pomůcek a nástrojů, k dodržování vymezených pravidel 

- pěstuje u žáků positivní vztah k manuálním činnostem 

- vyžaduje od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků 
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Kompetence digitální 

Žák 

- pomocí digitálních technologií poznává a objevuje svět i sám sebe, svou jedinečnost, zájmy a témata 

- používá digitální technologie při tvůrčím procesu, při prezentaci a sdílení výsledků své práce 

Učitel 

- motivuje žáky k využívání digitálních technologií při vlastní tvorbě, k nalézání neobvyklých postupů a různých variant řešení 

- poskytuje žákům prostor ke sdílení a prezentaci tvůrčího záměru, témat a výsledků své práce 

- vede žáky k vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů vždy s ohledem na autorská práva 
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Oblast:  Období: Vyučovací předmět: 

Umění a kultura 1. – 3. ročník Výtvarná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Rozvíjení smyslové citlivosti  

- rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty, porovnává je a 

třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

- rozpozná linie a tvary 

- objevuje a sleduje tvar předmětů, objektů 

- poznává vlastnosti barev, seznamuje se s malbou, kresbou 

- kombinuje barvy a tvary 

- využívá hry s barvou 

- rozlišuje podobnost a kontrast prvků 

- probouzí smysl pro výtvarný rytmus 

- v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje přitom 

v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty a další prvky a jejich kombinace 

- vytváří práci na základě vlastních prožitků 

- zachycuje svět kolem sebe 

- zobrazuje pohyb těla a jeho umístění v prostoru 

- zachycuje objekty v klidu i v pohybu 

- vytváří prostorové fantazie seskupováním a kombinováním 

přírodních i umělých materiálů 

- modeluje jednoduché objekty v prostoru 

- využívá jednoduché prvky moderní techniky ve výtvarné tvorbě 

Kresba pastelkami, tužkou 

Malba vodovými barvami, temperami 

Věci kolem nás, stromy, květiny, zvířata, lidé 

Uspořádání objektů do celků 

Výraznost, velikost a vzájemné postavení objektů 

Statické a dynamické vyjádření – postava v klidu, 

pohybu 

Využití přírodního materiálu – plody, semena, kousky 

látek, vlna, drátky … 

Modelování z plastelíny, keramické hlíny 

OSV (5) Kreativita 
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Uplatňování subjektivity  

- vyjadřuje události různými smysly 

- pozoruje události kolem sebe 

- vnímá svět různými smysly 

- uplatňuje a rozvíjí svou fantazii 

- volí vhodné výtvarné prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

představ 

- experimentuje s běžnými i netradičními nástroji i materiály 

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní 

zkušeností 

- vnímá a pozoruje výtvarnou tvorbu, ilustrace knih, fotografie, 

obrazy, animovaný film 

- vytváří si estetické cítění a svůj osobní názor 

- seznamuje se s významnými osobnostmi výtvarného umění – 

ilustrátory dětských knih 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly 

Abstraktní a konkrétní výtvarné vyjadřování na základě 

individuálních pocitů, nálad a představ 

Individuální postoj a názor 

Návštěva knihovny, galerie, výstavy 

Hrdinové dětských knih 

Známí ilustrátoři – Lada, Pilař, Sekora, Čapek, 

Zmatlíková 

 

Ověřování komunikačních účinků  

- využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů 

- reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje první pomoc 

- vytváří pozitivní pracovní atmosféru, pomáhá druhým 

- má radost z úspěšně vykonané práce 

- na základě vlastních zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil 

- prezentuje své pocity 

- hodnotí a porovnává svou práci s pracemi jiných 

- prezentuje výsledky své tvorby podle svých schopností 

- vytváří si kulturní návyky 

Tvořivost v mezilidských vztazích 

Schopnost spolupráce 

Darování, ochota dělit se, povzbuzení, přátelství 
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- při vlastní tvorbě objevuje možnosti různých prostředků (kresby, 

malby, digitální fotografie, nástrojů vybraných programů pro 

kreslení) 

- experimentuje s prostředky, kterými je možné vyjádřit nebo 

zachytit smyslový vjem, seznamuje se s jednoduchými postupy a 

prostředky animace s využitím digitálních technologií 

- seznamuje se s různorodostí vizuální produkce i v online 

prostředí, vybere díla, která ho zaujala a jednoduše sdělí důvod 

svého výběru 

- postupně se učí vytvářet a třídit digitální fotodokumentaci svých 

vlastních děl i proto, aby je mohl sdílet s ostatními 

 

Digitální technologie 

Smyslové podněty a jejich vyjádření 

Jednoduché úprava digitální fotografie 

Různorodá vizuální díla umělecké i běžné produkce 

Online sbírky a díla 

Jednoduchý záznam tvůrčí aktivity 

Průprava pro založení vlastního portfolia 
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Oblast:  Období: Vyučovací předmět: 

Umění a kultura 4. – 5. ročník Výtvarná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Rozvíjení smyslové citlivosti  

- při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 

barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

- chápe výrazové vlastnosti barev 

- využívá hry s barvou 

- všímá si barevných kontrastů 

- uplatňuje výrazové vlastnosti linie 

- experimentuje s výtvarnými prostředky 

- ovládá základní technické dovednosti 

- všímá si velikosti a výraznosti prvků 

- uplatňuje výrazové vlastnosti linie 

- objevuje a sleduje tvar objektů, předmětů 

- experimentuje s výtvarnými prostředky 

- kombinuje barvy a výtvarné techniky 

- vytváří objem modelováním 

- řeší přiměřené úkoly v ploše i v prostoru 

- poznává a chápe smysl dekorativní tvorby z hlediska závislosti na 

barvě, materiálu a funkci předmětu 

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 

na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, 

uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

- experimentuje s výtvarnými prostředky a materiály 

- rozvíjí fantazii a představivost 

- kombinuje výtvarné techniky 

Barevnost, světlo, stín 

Kresba tužkou, pastelkami, tuší, uhlem, rudkou 

Kombinace prvků, jejich proměny v ploše, objemu a 

prostoru 

Malba, akvarel, tempera 

Modelování objektů 

Dekor, ornament v lidovém umění 
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Uplatňování subjektivity  

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení 

vlastních zkušeností  

- vyjadřuje své pocity a nálady 

- čerpá ze svých životních zkušeností 

- doplňuje výtvarný projev o pozorování života kolem sebe 

- vyjadřuje vztah k rodině, společnosti, životnímu prostředí 

- prohlubuje smysl pro krásu 

- výtvarně využívá náhod a představ 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a 

interpretaci vizuálně obrazného vyjádření nových i neobvyklých 

pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky 

- vyhledává nové inspirace 

- prohlubuje svůj zájem o výtvarné umění a získává nové poznatky 

- rozlišuje použité techniky ve výtvarném umění 

- navštěvuje výstavy a galerie 

- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a 

přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

 

 

Vyjádření pocitů, nálad, představ, osobních zkušeností 

Kresba, malba, kombinovaná technika 

Ilustrace, film, výstavy 

 

Ověřování komunikačních účinků  

- nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

- porovnává a hodnotí svou práci 

- zajímá se a vyslechne názory jiných, nebojí se kritiky 

- obhajuje svůj výtvarný projev, respektuje názory jiných 
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- objevuje, jak používá digitální technologie pro propojení zvuku a 

obrazu, může zdůraznit smyslový vjem či pocit 

- vychází ze svých nápadů i pracuje podle jednoduchého zadání 

- se záměrem využívá možnosti různých prostředků – kresby, 

malby, fotografie, animace, prostorové tvorby, experimentuje 

s nimi, vytváří si různé varianty 

- experimentuje s kombinacemi různých prostředků a sdělí, co se 

mu osvědčilo, povedlo a proč 

- zajímá se o výsledky tvorby ostatních, sleduje vybrané online 

sbírky a vnímá je jako zdroj inspirace 

- pracuje s vybranými zdroji v digitálním prostředí – ukládá si 

vybraná umělecká díla, zaznamenává si důvod, proč si je vybral 

- zaznamenává si výstavy a kulturní události, které navštívil 

- učí se využívat digitální zdroje a dokumentaci pro svou práci 

 

Digitální technologie 

Vizuální prostředky – vlastnosti, rozdíly, vlastní 

preference 

Proměna světelných a barevných kvalit, propojení 

tradičních prostředků s digitálním médiem 

Dokumentace vlastních děl 
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Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

Vyučovací předmět výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které rozvijí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a 

uplatňují vlastní subjektivitu. Žáci přistupují k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápou ho jako způsob poznání a komunikace. V rámci 

hodin užívají různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Žák je veden 

k samostatné práci, ale i k práci ve skupině a v kolektivu. Výuka umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií vyhledávali, tvořili, interpretovali 

a hodnotili své činnosti a výsledky.  

 

Časová dotace: 

6. ročník   2 hodiny týdně 

7. ročník   1 hodina týdně 

8. ročník   1 hodina týdně 

9. ročník   1 hodina týdně 

 

Místo realizace 

Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebně výpočetní techniky nebo mimo budovu školy (práce v plenéru). 

 

 

Formy a metody realizace: 

- skupinové vyučování, samostatná práce kolektivní práce, krátkodobé projekty, práce s PC 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- při teoreticky zaměřených hodinách si vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své vlastní učení 

Učitel: 

- zadává úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 

- využívá kladné hodnocení pro další výtvarnou činnost 

- ukazuje žákům souvislost s jinými vyučovací předměty 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- při zadání úkolu rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

Učitel: 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- při práci ve skupině dokáže vyjádřit svůj názor, vhodnou formou jej obhájit a tolerovat názor druhých 

- spolupracuje s ostatními ve skupině a pociťuje zodpovědnost za společnou práci 

Učitel: 

- klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami (písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky,...) 

- dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních , nezdařených názorů,...) 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 

Učitel: 

- dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnosti pomáhá 
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- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- přihlíží k pracovnímu tempu žáků a k jejich znalostem 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- při propagaci školních akcí vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentuje školu 

- prezentuje výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

- neničí kulturní památky, váží si kulturního a historického dědictví 

- zapojuje se do kulturního a společenského dění 

Učitel: 

- probouzí u žáků zájem o kulturní a historické dědictví 

- snaží se zapojit žáky do kulturního dění v regionu 

- usměrňuje u žáků estetické cítění a vnímání svého životního prostředí 

- podporuje občanské cítění žáků 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- vytváří si pozitivní vztah k manuálním činnostem 

- při práci s výtvarným materiálem dodržuje hygienická pravidla 

- při samostatné práci se koncentruje na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržuje vymezená pravidla  

Učitel: 

- dbá, na správný způsob užití materiálu, nástrojů a vybavení 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 

- dohlíží na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

- pomáhá žákům efektivně si organizovat svou vlastní práci 
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Kompetence digitální 

Žák 

- seznamuje se a využívá aplikace pro tvorbu svého vlastního díla 

- zaznamenává svou vlastní výtvarnou aktivitu 

- využívá internet jako zdroj informací 

- sdílí svoji tvorbu s ostatními v rámci třídy a školy a svého rodinného okruhu 

- experimentuje s postprodukcí vlastních tvůrčích počinů; postupuje podle pravidel v oblasti autorských práv a licencí 

Učitel 

- vede žáky k aktivnímu a smysluplnému využívání elektronických zařízení, digitálních aplikací a dostupných programů 

- motivuje žáky, aby za pomoci digitálních technologií zaznamenávali a prezentovali vlastní výtvarné projevy  

- vede žáky k vyhledávání informací s respektem na autorská práva 
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Oblast: Ročník:  Vyučovací předmět: 

Umění a kultura 6. Výtvarná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného 

vyjádření; porovnává je na základě vztahů  

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení 

vlastních zkušeností  

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 

na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; 

uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

- ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

- sdílí svoji tvorbu s ostatními v rámci třídy a školy a svého 

rodinného okruh 

- vytváří si sestavy prvků v grafickém editoru a různě je variuje  

 

Rozvíjení smyslové celistvosti 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 

objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich 

jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich 

kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru  

sdílení a postprodukce – autorská práva a licence; 

formy prezentace běžné i originální 

Ověřování komunikačních účinků   

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 

v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v 

rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo 

školu) 

Vizuální prostředky – jejich potenciál, kombinace, 

experiment; metody, postupy, prostředky (fotografie, 

animace, video; počítačová grafika), předvídání 

výsledku v souvislosti se zvolenými prostředky 

OSV – Kreativita (5),  

Komunikace (8) 

 

- orientuje se v grafických technikách 

- rozezná kresbu, malbu, grafiku 

Vybrané grafické techniky 

 

 

 

- zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními 

smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 

umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická média, reklama 

 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (6) 

- porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a 

přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

Uplatňování subjektivity 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

OSV – Rozvoj schopností  

poznávání (1), Komunikace 
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- nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření 

představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, 

pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby 

a kresby 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, 

výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů, 

volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, 

komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama   

 

(8), Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

VDO – Principy demokracie 

jako formy vlády a způsobu 

rozhodování (4)  
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Oblast: Ročník:  Vyučovací předmět:  

Umění a kultura 7. Výtvarná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a 

interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje 

prostředky a postupy 

- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 

smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku 

 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 

ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů 

hmatových, sluchových, pohybových, čichových, 

chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky 

vnímatelnými ostatními smysly 

 

OSV (1) – Rozvoj schopností 

poznávání 

- správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy 

- využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových 

barvách k osobitému výtvarnému vyjádření 

Malba 

Teorie barev – Goethův barevný kruh – teplé a studené 

barvy, barvy příbuzné. 

 

 

- barvy, hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich 

kombinací 

 

Barevné vyjádření 

Odstín – sytost, tón, harmonie, kontrast – využití ve 

volné tvorbě i praktickém užití  

 

- užívá aplikace při tvorbě svého vlastního díla Užitá grafika. Písmo – styly a druhy písma. 

Nová média (digitální fotografie, animace, video); 

vektorová a bitmapová grafika; animace, práce s věcmi 

a materiály; transformace objektů; vztahy mezi objekty 

v obraze – zvětšování jednoho vůči druhému/ostatním, 

vzdalování, přibližování, překrývání, „zjevení“ nového 

objektu 

MV (6) – Tvorba mediálního 

sdělení 

- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité 

vyjádření  

- vytváří společné kompozice v prostoru – instalace, své představy 

dokáže převést do objemových rozměrů 

Plastická a prostorová tvorba 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – skulptura, 

plastika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 

záměry  

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru 

OSV – Kreativita (5) 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí (2) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 
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a časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a 

proměn uvnitř a mezi objekty ve statickém i 

dynamickém vyjádření 

Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě 

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve 

statickém a dynamickém vyjádření 

 

- interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků  

Práce s uměleckým dílem. Experimenty s reprodukcemi 

uměleckých děl 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 

proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných 

vyjádření i děl výtvarného umění  

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Umění a kultura 8. Výtvarná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a 

jejich vztahy pro získání osobitých výsledků 

- uplatňuje osobitý přístup k realitě, užívá viz. obr. vyjádření 

k zaznamenání vizuálních skutečností 

Kresebné etudy  

Člověk – postava, portrét 

Uplatňování subjektivity  

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, 

představ a osobních zkušeností – manipulace s objekty, 

pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby 

a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných 

vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a 

interpretace 

Ověřování komunikačních účinků  

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných 

vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci 

skupin, v nichž se žák pohybuje; jejich porovnávání s 

vlastní interpretací 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Sebepoznání a 

sebepojetí (2) 

- orientuje se v grafických technikách 

- rozezná kresbu, malbu, grafiku 

Vybrané grafické techniky 
 

- interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

- ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených viz. obr. vyjádření  

Práce s uměleckým dílem 

Umělecké slohy (renesance, baroko, klasicismus) 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a 

proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření 

vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, 

sociální a kulturní souvislosti 

EGS – Jsme Evropané (3) 

OSV – Poznávání lidí (6), 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

 

- rozvíjí estetické cítění – využívá dekorativních postupů 

- vytváří společné kompozice v prostoru – instalace 

 

Tvorba dekorace – významné svátky 

Práce s netradičními materiály 

EGS – Evropa a svět nás (1) 

OSV – Kooperace a 

kompetice (9) 
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- správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor Zdokonalování technik kresby. způsoby stínování, 

kontrast. 
OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1) 

- zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a 

digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, 

animace  

- ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 

samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření  

- volí odpovídající nástroje k tvorbě a proměně digitálního 

vizuálního obsahu 

- experimentuje s propojením zvuku, obrazu a textu podle 

vlastního záměru 

 

Digitální média 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – 

umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 

televize, elektronická média, reklama; výběr, 

kombinace a variace ve vlastní tvorbě  

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – 

utváření a uplatnění komunikačního obsahu; 

vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s 

respektováním záměru autora; prezentace ve veřejném 

prostoru, mediální prezentace 

Nová média (digitální fotografie, animace, video); 

vektorová a bitmapová grafika; klip (rychlost, efektnost, 

dynamika, expresivita, rytmus, zábavnost, humor), jeho 

kladné i záporné stránky – pasivní konzumenství; 

obrazová a zvuková složka klipu – variování (vlastní 

zvuková stopa a přejatá skladba); obraz – zvuk – text 

(zvuk a proměna obrazu; variace obrazů a jejich 

proměny v důsledku zvuku a textu); proměna 

komunikačního obsahu – projevy komercionalizace – 

reklama 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (4), Fungování a vliv 

médií ve společnosti (5) 

OSV – Komunikace (8), 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Umění a kultura 9. Výtvarná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 

některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a 

digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

- při sdílení vizuálního a multimediálního obsahu dodržuje 

pravidla v oblasti autorských práv a licencí 

Písmo, užitá grafika 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 

jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 

založená na smyslovém vnímání, racionálně 

konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění 

při vlastních tvůrčích činnostech 

Sdílení a postprodukce – autorská práva a licence; 

formy prezentace (běžné i originální) 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí (2) 

MV – Fungování a vliv médií 

ve společnosti (5) 

 

- interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i 

minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických 

souvislostí i ze zkušeností a prožitků 

Práce s uměleckými díly 20. a 21. století (kubismus, 

secese, impresionismus, současné trendy – akční umění) 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání 

ostatními smysly – vědomé vnímání a uplatnění 

mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe 

ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických) 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a 

zdůvodňování; důvody vzniku odlišných interpretací 

vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených 

a přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich 

zdůvodňování 

 

EGS – Jsme Evropané (3) 

OSV – Hodnoty, postoje, 

praktická etika (11) 

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 

na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; 

uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě  

- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na projevení 

vlastních zkušeností  

 

Prostorová tvorba – modelování, objekty – architektura 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, 

ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, 

animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, 

reklama, vizualizované dramatické akce, komunikační 

grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí 

OSV – Kreativita (5) 
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záměry 

 

- vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných 

vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé prvky a 

jejich vztahy pro získání osobitých výsledků 

Živly 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko 

jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), 

hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

 

OSV – Kreativita (5) 

EV – Vztah člověka 

k prostředí (4) 

 

 

- zvládá zachycení pomíjivého okamžiku – skicování Práce v plenéru, krajinomalba, frotáž. 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, 

objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a 

uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v 

časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, 

dynamické proměny, struktura), ve statickém i 

dynamickém vizuálně obrazném vyjádření 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru 

a časovém průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a 

proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 

barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky 

vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamickém 

vyjádření 

 

 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3), Vztah člověka k prostředí 

(4) 
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6.8 Člověk a zdraví 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl 

zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje 

zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování či posílení zdraví, a získají potřebnou 

míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty (které jsou zároveň vzdělávacími obory): 

- Tělesná výchova 

- Výchova ke zdraví 

6.8.1 Tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

Na 1. stupni je vyučován vyučovací předmět Tělesná výchova ve všech ročnících. Tento vyučovací předmět směřuje k poznání vlastních 

pohybových  možností a zájmů, k poznání konkrétních pohybových činností, duševní a sociální pohodě. Vyučovací předmět Tělesná výchova je 

rozdělen na tři tematické okruhy: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, Činnosti podporující pohybové 

učení, Činnosti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu.  

Základní výuka plavání se realizuje na prvním stupni ve 3. ročníku v rozsahu 20 vyučovacích hodin, ve 4. ročníku rovněž v rozsahu 20 vyučovacích 

hodin. 

 

Časová dotace: 

1. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

2. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

3. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

4. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

5. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Důraz je kladen: 

- na poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- získávání orientaci v názorech, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody 

- aktivní zapojování do činností podporující zdraví 

Místo realizace 

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě  nebo v plaveckém bazénu. 

Organizace výuky 

V úvodu hodiny všichni žáci absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází 

k závěrečnému zklidnění – relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. 

Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák: 

- ovládá základní názvosloví 

- hodnotí své činnosti a výsledky 

- cvičí podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení 

Učitel: 

- vede žáky k osvojení základního názvosloví 

- učí žáky, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky 

- učí žáky cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák: 

- požádá učitele o pomoc 
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- se učí řešit problémy v souvislosti v nesportovním chováním a s manipulací s nevhodným sportovním nářadím a náčiním 

- chová se bezpečně při výuce tělesné výchovy a učí se adekvátně reagovat v situacích při úrazu spolužáka 

Učitel: 

- dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby jim v činnostech pomáhá 

- učí žáky řešit problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním nářadím a náčiním  

- uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a učí žáky adekvátně reagovat v situaci při úrazu spolužáka 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- spolupracuje se svými spolužáky 

- reaguje na základní pokyny a povely 

- učí se naslouchat 

- organizuje jednoduché pohybové činnosti a soutěže 

Učitel: 

- vede žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

- učí je reagovat na základní povely a pokyny 

- vede žáky k vzájemnému naslouchání  

- učí žáky organizovat jednoduché pohybové soutěže a činnosti 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- jedná v duchu fair – play 

- dodržuje určená pravidla a respektuje individualitu každého jedince 

- spolupracuje se svými spolužáky a zažívá úspěch 

Učitel: 

- vede žáky k jednání v duchu fair – play  

- vede žáky k dodržování určených pravidel a k respektování individuality každého jedince 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat a umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Kompetence občanské 

Žák: 

- hodnotí své činnosti a výsledky 

- je ohleduplný a taktní ke svým spolužákům 

- učí se chovat zodpovědně v krizových situacích v životě i v silničním provozu 

- spojuje svou pohybovou činnost se zdravím 

Učitel: 

- umožňuje, aby se žáci podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

- učí žáky ohleduplnosti a taktnosti 

- učí žáky chovat se zodpovědně v krizových situacích v životě i v silničním provozu 

- spojuje činnosti žáků se zdravím 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- dodržuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

- učí se používat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

Učitel: 

- vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě 

- učí žáky užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

 

Kompetence digitální 

Žák 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu – podle digitálních technologií sleduje změny 

- s využitím digitálních technologií změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

- orientuje se v informačních zdrojích, o pohybových aktivitách a sportovních akcí ve školy i v místě bydliště 

- v digitálním prostředí získává potřebné informace 

Učitel 

- seznamuje žáky s různými možnostmi získávání poznatků v digitálním a fyzickém prostředí 

- motivuje žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování zdatnosti pomocí dlouhodobého sledování a zaznamenávání různými digitálními přístroji 

- vede žáky k měření základních pohybových výkonů a porovnávání je s předchozími výsledky 
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- motivuje žáky k získávání informací v digitální prostředí o pohybových aktivitách ve škole i mimo ni, v místě bydliště 

- klade důraz na provádění kompenzačních cvičení, která snižují zdravotní rizika s používáním digitálních technologií 
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Oblast: Období: Vyučovací předmět:  

Člověk a zdraví 1. - 3. ročník Tělesná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve 

skupině; usiluje o jejich zlepšení 

- zkouší protahovací, napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a 

využívá nabízené příležitosti 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 

cviků 

- dbá na správné dýchání 

- nacvičuje  kompenzační a relaxační cviky 

- zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu 

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při 

sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 

- reaguje na smluvené povely, gesta, signály 

- používá vhodné sportovní oblečení a obuv 

- seznamuje se s pojmem evakuační zavazadlo 

Činnosti ovlivňující  zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

Příprava organismu před pohybovou činností 

Správné držení těla, průpravná, kompenzační, relaxační 

a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

Hygiena při TV a bezpečnost 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí  

OSV (3) Seberegulace, 

sebeorganizace 

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 

činnostech, soutěžích 

- ovládá přihrávky jednoruč, obouruč, dribling  

- nacvičuje střelbu na koš, učí se ovládat hru s basketbalovým 

míčem 

- nacvičuje přehazovanou 

- zdokonaluje se v obratnosti a pohotovosti 

- je schopen soutěžit v družstvu 

- dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a celé družstvo 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Základy sportovních her – míčové a pohybové hry 

Využití netradičního náčiní 

Jednoduchá pravidla her a soutěží 

Základy gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním 

Kotouly, cvičení na žebřinách, trampolíně, kladině, 

lavičkách 

Švihadlo, kruh, tyč 
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- pozná zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 

reaguje 

- šplhá na tyči 

- zvládne cvičení na žíněnce – kotoul vpřed a vzad 

- cvičí na žebřinách, trampolíně a kladině 

- skáče přes švihadlo, využívá lavičky 

- skáče do dálky 

- cvičí správnou techniku hodu kriketovým míčkem 

- zná nízký start 

- seznámí se se základními plaveckými dovednostmi 

- adaptuje se na vodní prostředí 

Atletika 

Běh 

Skok do dálky 

Hod míčkem 

Plavání 

- užívá základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových činností, 

tělocvičného nářadí a náčiní 

- jedná v duchu fair play 

 

 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

Názvosloví 

Zásady jednání a chování 

 

 

 

- používá digitální technologie pro sledování základních 

kondičních  činností 

- měří a zaznamenává pohybové výkony moderními technologiemi 

- sleduje informace o akcích zaměřených na pohybové aktivity ve 

škole, místě bydliště 

 

Digitální technologie 

Měření výkonů, zaznamenávání, hodnocení, 

porovnávání 

Pomůcky pro měření výkonů 

Tělesná zdatnost 

Informační zdroje o pohybových aktivitách 
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Oblast: Období: Vyučovací předmět:  

Člověk a zdraví 4.- 5. ročník Tělesná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou 

- ovládá protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 

- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje 

kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a 

vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především 

v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 

oslabením 

- dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění 

cviků 

- dbá na správné dýchání 

- věnuje se kompenzačním a relaxačním cvikům 

- uplatňuje zásady pohybové hygieny, adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na 

hřišti, v přírodě i ve vodě 

- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

- chápe pojem evakuační zavazadlo 

Činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví 

Pohybový režim žáků 

Příprava ke sportovnímu výkonu – příprava organismu, 

zdravotně zaměřené činnosti 

Cvičení během dne 

Hygiena při TV 

Bezpečnost 

První pomoc 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí 

 

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 

činnostech a soutěžích 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené 

pohybové dovednosti, vytváří různé varianty osvojených 

pohybových her 

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni 

třídy 

- zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka 

- má osvojené přihrávky jednoruč a obouruč, dribling 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Základy sportovních her 

Míčové a pohybové hry 

Pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při 

cvičení 

Jednoduchá pravidla her a jejich dodržování 

Kondiční cvičení s hudbou 

Základy estetického pohybu 

OSV (9) Kooperace, 

kompetice 
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- cvičí střelbu na koš 

- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a 

reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

- dodržuje jednoduchá pravidla vybíjené, košíkové, přehazované a 

fotbalu 

- je schopen soutěžit v družstvu, dohodne se na spolupráci, 

jednoduché taktice a dodržuje ji 

- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a své družstvo 

- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na 

ně reaguje, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

- zvládne základní kroky lidových tanců 

- seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou 

- hází kriketovým míčkem 

- skáče do dálky 

- cvičí správnou techniku skoku z místa 

- běhá – k metě, vytrvalostní běh, běh v terénu, seznámí se se 

štafetou 

- šplhá na tyči 

- zvládne cvičení na žíněnce – kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou 

- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí – žebřiny, lavičky, 

kladina, švédská bedna, trampolína 

- osvojuje si správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na 

koze 

- učí se roznožku, skrčku 

- cvičí se švihadly, kruhy, míči 

-  posiluje s plnými míči, činkami 

- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá 

v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 

dovednosti 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

Jednoduché tance 

 

Atletika 

Hod míčkem 

Skok do dálky 

Skok z místa 

Běh 

 

Gymnastika 

Tyč 

Nářadí – žebřiny, lavičky, kladina, švédská bedna, 

trampolína, koza 

Náčiní – švihadla, kruhy, míče, činky 

 

Plavání  

- hygiena plavání 

- adaptace na vodní prostředí 

- základní plavecké dovednosti 

- jeden plavecký způsob (plavecká technika) 

- prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
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- užívá základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových činností, 

tělocvičného nářadí a náčiní 

- rozumí povelům pořadových cvičení a reaguje na ně 

- reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci 

činnosti 

- cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu cvičení 

- projevuje přirozenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 

odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 

- respektuje zdravotní handicap 

- zajímá se o informace o pohybových aktivitách a sportovních 

akcích ve škole i v místě bydliště 

- objektivně zhodnotí svůj výkon, porovná ho s předchozími 

výsledky 

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni 

třídy 

- chová se v duchu fair play 

Činnosti podporující pohybové učení 

Komunikace v TV 

Základní tělocvičné názvosloví, smluvené signály 

Organizace při TV 

 

- používá způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole 

- vnímá dopravní situaci všemi smysly, vyhodnotí ji a vyvodí 

správné závěry pro bezpečnou jízdu i v dopravních prostředcích 

 

 

 

 

 

Činnosti bezpečného a ohleduplného chování 

v silničním provozu 

Bezpečná cesta v roli cyklisty 

Dopravní značky 

 

OSV (10) Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, 

 

- sbírá a s pomocí učitele vyhodnocuje data týkající se kondičně 

zaměřených pohybových aktivit získaných pomocí digitálních 

technologií 

- měří pohybové výkony moderními technologiemi a zaznamenává 

je do tabulky, navzájem porovnává 

- zaznamenává pohyb na videozáznam 

- využívá digitální technologie k nácviku nových dovedností, 

opravě chyb 

Digitální technologie 

Měření výkonů, zaznamenávání, hodnocení, 

porovnávání 

Pomůcky pro měření výkonů 

Tělesná zdatnost 

Informační zdroje o pohybových aktivitách 

Dopravní výchova 
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- sleduje vývěsky a webové stránky tělovýchovných a sportovních 

organizací v místě bydliště a je schopen o nich informovat 

- pomocí digitálních technologií vyhledává informace o 

významných sportovních osobnostech, pravidlech sportovních 

her, zdravém životním stylu 

- učivo dopravní výchovy si procvičuje a upevňuje pomocí 

digitálních technologií 

- zná možná rizika při nadměrném používání digitálních 

technologií, jako je poškození zraku, poškození a oslabení 

pohybového aparátu  

- umí při práci s digitálními technologiemi zařadit relaxační a 

kompenzační cvičení 
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Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 
Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

 

Vzdělávací obor tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních 

pohybových schopností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální 

pohodu. Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i 

hodnocení výkonů žáků. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace 

při pohybu. Osvojené pohybové dovednosti aplikuje ve hře, soutěži i při rekreační činnosti. 

Učivo se v rámci výuky tělesné výchovy cyklicky opakuje, je prostředkem k postupnému osvojování dovedností. Výuka je zaměřena na realizaci 

pravidelného pohybového režimu, uplatňování pravidel hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí. Důraz je kladen na 

zlepšování individuální tělesné kondice žáků, pohybového projevu správného držení těla, zvládnutí základní přípravy organismu před pohybovou 

činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti. Učitel pomáhá žákům využívat také cviky na odstranění únavy, uplatňování hygienických a 

bezpečnostních zásad pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti.  

Ve vyučovacím předmětu tělesná výchova utvářejí a rozvíjejí žáci své digitální kompetence tím, že využívají digitální technologie při získávání 

informací o přínosech aktivního pohybu pro zdraví a pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, o nabídkách pohybových aktivit ve škole a v místě 

bydliště, o důsledcích neaktivního sedavého způsobu života atd. Digitální technologie jim tak pomáhají získávat, ukládat, vyhodnocovat, případně 

sdílet základní data o vlastních pohybových činnostech a výkonech, o způsobu a kvalitě pohybu, o začlenění pohybových aktivit v režimu dne, 

o základních tělesných ukazatelích atd. Umožňují jim zpracovávat aktuální data a porovnávat je s předchozími osobními výkony a vyvozovat z nich 

odpovídající závěry pro vlastní pohybový režim ve shodě s potřebami tělesného, duševního i sociálního zdraví. Učitel žákům předkládá možnosti 

využít digitální technologie k zaznamenávání osobního výkonu a sledování jeho vývoje, k tvorbě elektronické dokumentace sportovních výsledků. 
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Časová dotace: 

6. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

7. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

8. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

9. ročník   2 vyučovací hodiny týdně 

 

Místo realizace: 

- výuka probíhá v tělocvičně, ve víceúčelové hale, v terénu i na hřišti  

- do výuky jsou dle podmínek školy zařazovány hodiny plavání, turistiky a pobytu v přírodě, zimní sporty a další netradiční sporty 

 

Formy a metody realizace: 

- v tomto vyučovacím předmětu je vhodné vytváření osnov učiva do delších časových úseků 

- hlavním smyslem je rozvoj pohybových schopností a pohybových dovedností, které jsou předurčeny somatotypem žáků, jejich 

  genetickými předpoklady, konkrétní etapou vývoje žáka i jeho aktuálním zdravotním stavem  

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- poznává smysl a cíl svých aktivit 

- plánuje, organizuje vlastní činnost 

- užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu 

- různým způsobem zpracuje informace o pohybových aktivitách ve škole 

Učitel: 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- stanovuje dílčí cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

- dodává žákům sebedůvěru 

- sleduje pokrok všech žáků 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- přemýšlí o problémech při zvládnutí cviku, sportovního prvku a hledá tréninkové cesty k jeho odstranění 

- hledá vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech 

- využívá získané dovednosti k posílení vytrvalosti, nenechá se odradit případným nezdarem a hledá konečné řešení problému 

Učitel: 

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

- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- je schopen využívat informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s ostatními žáky 

- vyslechne a přijme pokyny vedoucího družstva 

- je schopen otevřeně diskutovat o taktice družstva 

- využívá záznamy a obrazový materiál ze sportovních činností, podílí se na jejich tvorbě 

Učitel: 

- nabádá žáky ke správnému způsobu komunikace s učiteli, se spolužáky i s ostatními osobami 

- podporuje žáky v utváření přátelských vztahů v rámci kolektivu třídního, školního i mezi ostatními vrstevníky z různých škol 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- podle potřeb je žákům nápomocen ve sportovních činnostech 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- spolupracuje ve skupině 

- podílí se na vytváření pravidel práce v týmu 

- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj 

Učitel: 

- rozvíjí u žáků schopnost pracovat v kolektivu, respektovat výkony a dovednosti jiných 
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- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- podle potřeby pomáhá žákům v jejich činnostech 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy 

- učí žáky respektovat daná pravidla hry, vědomě neporušovat zásady férového jednání 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje názory ostatních 

- formuje si volní a charakterové rysy 

- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 

- aktivně se zapojuje do sportovních aktivit 

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák …) 

Učitel: 

- požaduje, aby žáci brali ohled na jiné 

- vyžaduje dodržování zásad slušného jednání 

- směruje žáky k pocitu odpovědnosti respektovat daná pravidla chování se při sportování 

- při dosahování výkonů nesmí dopustit, aby žák porušoval školní řád 

- učí žáky respektovat individualitu a schopnosti ostatních spolužáků 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- dodržuje pravidla, plní závazky a povinnosti vůči sobě i v rámci kolektivu 

- hledá cesty, jak minimalizovat možná rizika při pohybových aktivitách 

- při dosahování svých výsledků jedná tak, aby nepoškozoval životní prostředí 

- seznamuje se se zpracováním a prezentací sportovních výkonů 

Učitel:  

- podněcuje žáky k využívání svých schopností a dovedností k aktivnímu zapojení do sportovního života 

- vytváří u žáků kladný vztah k pohybu, ke sportu, ke kolektivním hrám 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

333 

 

- pomocí pestré nabídky i mimoškolních akcí podporuje u žáků zájem o zvyšování jeho výkonnosti 

- nabádá žáky k pravidelnosti a nutnosti pohybu jeho samotného i neustálému podporování slabších žáků, jejich začlenění do   

  kolektivu žáků 

 

Kompetence digitální 

Žák 

- využívá digitální technologie při zaznamenávání a sledování svých pohybových schopností a jejich změn 

- dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla při práci s digitální technikou 

Učitel 

- vede žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií v souvislosti s osvojováním pohybových činností 

- motivuje žáky k sebereflexi a zlepšování osobního výkonu s využitím digitálních technologií 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a zdraví 6. Tělesná výchova  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Činnosti ovlivňující zdraví 
 

- 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  

- zaznamenává své pohybové dovednosti prostřednictvím 

vhodných digitálních technologií, porovnává jejich vývoj v čase 

- samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly  

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní 

etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům 

o znečištění ovzduší  

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 

nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 

sport, sport dívek a chlapců 

Zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj zdravotně 

orientované zdatnosti, kondiční programy, manipulace 

se zatížením 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 

dysbalancí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – 

v nestandartním prostředí, první pomoc při TV a sportů 

v různém prostředí a klimatických podmínkách, 

improvizované ošetření poranění a odsun raněného 

Rozvoj pohybových schopností 

Zásady bezpečnosti a hygieny při práci s digitálními 

technologiemi 

Rozcvičení a strečink 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Sebepoznání a 

sebepojetí (2), Mezilidské 

vztahy (3) 

EV – Vztah člověka 

k prostředí (4) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech  

- zvládá osvojované pohybové dovednosti (definované v ŠVP jako 

základní učivo) v rámci svých možností, aplikuje je i při 

činnostech mimo hodiny tělesné výchovy 

- rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných činností, 

GYMNASTIKA 

 

AKROBACIE 

Kotoul vpřed 

Kotoul vzad 

Stoj na rukou 

Přeskoky (roznožka, skrčka) 
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uplatňuje pravidla her a sportů a správně reaguje na osvojovaná 

gesta rozhodčího 

- vyhledá vhodný webový zdroj, v němž se seznámí se správnou 

technikou vybrané pohybové činnosti  

- uvede a vysvětlí různé role ve sportovním družstvu 

- zvolí taktiku hry a dodržuje ji (jednotlivec, družstvo) 

- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

- pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti – uvede, 

jak má vypadat správné postavení (provedení) 

- zhodnotí pohybovou činnost spolužáka i svou vlastní 

 

 

 

HRAZDA 

Vzpor na rukách 

Kotoul vpřed 

Nácvik výmyku 

 

ŠPLH 

Na tyči 

 

KRUHY 

Houpání 

Kotoul vpřed a vzad 

Svis vznesmo a střemhlav 

 

ATLETIKA 

Atletická abeceda 

Nízký a vysoký start 

Běhy na krátkou trať (60 m) 

Vytrvalostní běhy (1000 m chlapci, 800 m děvčata) 

Nácvik štafetového běhu 

Hod kriketovým míčkem 

 

 

ESTETICKÉ A KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ 

S HUDBOU a RYTMICKÝM DOPROVODEM 

Základy rytmické gymnastiky 

Cvičení s náčiním 

Kondiční formy cvičení pro daný věk žáků 

Tance 

Rozcvičky při hudbě 

Cvičení s hudebním doprovodem 
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Základy aerobiku 

 

Vyhledávání dat a informací na internetu 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ HRY 

 

BASKETBAL 

Základní pravidla 

Dribling 

Přihrávka 

Dvojtakt 

Střelba 

Herní činnosti 

Obranný pohyb 

Cvičná hra 

 

FLORBAL 

Základní pravidla 

Držení hokejky a základní florbalový postoj 

Pohyb po hřišti 

Dribling a ovládání míčku 

Vedení míčku 

Zpracování a přihrávání míčku 

Střelba 

Cvičná hra 

 

POHYBOVÉ HRY 

S různým zaměřením; další (i netradiční) pohybové 

činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 
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PŘEHAZOVANÁ, VYBÍJENÁ, RINGO 

Základní pravidla 

Herní činnost jednotlivce 

Hra 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

Příprava turistické akce 

Přesun do terénu 

Uplatňování pravidel BESIP v roli chodce a cyklisty, 

chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, 

ochrana přírody, základy orientačního běhu, 

dokumentace z turistické akce 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 

zajištění vody, potravy, tepla 

Činnosti podporující pohybové učení 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 

- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky 

– čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji 

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí 

- zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, 

turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

- vytvoří jednoduchou záznamovou dokumentaci k porovnání 

sportovních výsledků 

Komunikace v TV 

Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály, gesta, značky, základy 

grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a 

spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

Tvorba elektronické dokumentace  
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- zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a 

podílí se na jejich prezentaci 

Zdravotní tělesná výchova 

- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 

zdravotních oslabení 

- popíše druh svého oslabení 

- popíše zdravotní cvičení a jejich přínos pro svůj zdravotní stav 

- uplatňuje pohybový režim, který přispívá ke zlepšení jeho  

      zdravotního stavu i k regeneraci školní zátěže 

- zapojuje se podle svých možností do běžné TV a pohybových 

aktivit v režimu dne 

- zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu 

speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, 

usiluje o jejich optimální provedení 

- aktivně zařazuje vyrovnávací cvičení do svých pohybových 

aktivit ve škole i mimo školu 

- volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s 

důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru zatížení a 

využití vhodných pomůcek 

- rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

- rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho oslabením, a 

upozorní na ně 

- cíleně a samostatně nahrazuje činnosti, které jsou kontraindikací 

jeho oslabení, jinými vhodnými činnostmi 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

 

ZÁKLADNÍ DRUHY OSLABENÍ 

Prevence a korekce oslabení 

Vědomá kontrola cvičení 

Nevhodná cvičení a činnosti 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

 

OSLABENÍ PODPŮRNĚ POHYBOVÉHO SYSTÉMU 

Lokální a celková relaxace 

Správné držení těla 

Protažení svalových partií 

Posílení svalových partií 

Zvýšení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu 

 

OSLABENÍ VNITŘNÍCH ORGÁNŮ 

Správný dýchací stereotyp 

Rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů 

Dýchání při zvýšené zátěži 

 

OSLABENÍ SMYSLOVÝCH A NERVOVÝCH 

FUNKCI 

Cvičení koordinace a rovnováhy 

Orientace v prostoru 

 PLAVÁNÍ – podle podmínek školy 

Další plavecké dovednosti, další plavecký způsob 
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(plavecká technika), dovednosti záchranného a 

branného plavání, prvky zdravotního plavání a 

plaveckých sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti 

 

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING, BRUSLENÍ – podle 

podmínek školy 

Běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové lyžování 

nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní 

horské krajině, jízda na vleku (popř. další zimní sporty) 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a zdraví 7. Tělesná výchova  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Činnosti ovlivňující zdraví 
 

- 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  

- sleduje a zaznamenává rozvoj svých pohybových činností 

s pomocí digitálních technologií, porovnává svůj výkon s 

ostatními 

- samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve 

shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly  

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní 

etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům 

o znečištění ovzduší  

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 

nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – 

v nestandartním prostředí, první pomoc při TV a sportů 

v různém prostředí a klimatických podmínkách, 

improvizované ošetření poranění a odsun raněného 

Rozvoj pohybových schopností 

Rozcvičení a strečink 

Digitální záznam rozvoje pohybových činností 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Sebepoznání a 

sebepojetí (2), Mezilidské 

vztahy (3) 

EV – Vztah člověka k 

prostředí (4) 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech  

- zvládá osvojované pohybové dovednosti (definované v ŠVP jako 

základní učivo) v rámci svých možností, aplikuje je i při 

činnostech mimo hodiny tělesné výchovy 

- rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných činností, 

GYMNASTIKA 

 

AKROBACIE 

Kotoul vpřed 

Kotoul vzad 

Stoj na rukou 

Přeskoky (roznožka, skrčka) 
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uplatňuje pravidla her a sportů a správně reaguje na osvojovaná 

gesta rozhodčího 

- uvede a vysvětlí různé role ve sportovním družstvu 

- zvolí taktiku hry a dodržuje ji (jednotlivec, družstvo) 

- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

- pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti – uvede, 

jak má vypadat správné postavení (provedení) 

- zhodnotí pohybovou činnost spolužáka i svou vlastní 

 

HRAZDA 

Vzpor na rukách 

Kotoul vpřed 

Nácvik výmyku 

 

ŠPLH 

Na tyči 

 

KRUHY 

Houpání 

Kotoul vpřed a vzad 

Svis vznesmo a střemhlav 

 

ATLETIKA 

Atletická abeceda 

Nízký a vysoký start 

Běhy na krátkou trať (60 m) 

Vytrvalostní běhy (1000 m chlapci, 800 m děvčata) 

Nácvik štafetového běhu 

Hod kriketovým míčkem 

 

KONDIČNÍ FORMY CVIČENÍ S HUDBOU 

Základy rytmické gymnastiky 

Rozcvičky při hudbě 

Cvičení s hudebním doprovodem 

Základy aerobiku 

 

SPORTOVNÍ HRY 

 

BASKETBAL 

Základní pravidla 

Dribling 
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Přihrávka 

Dvojtakt 

Střelba 

Herní činnosti 

Obranný pohyb 

Cvičná hra 

 

FLORBAL 

Základní pravidla 

Držení hokejky a základní florbalový postoj 

Pohyb po hřišti 

Dribling a ovládání míčku 

Vedení míčku 

Zpracování a přihrávání míčku 

Střelba 

Cvičná hra 

 

POHYBOVÉ HRY 

S různým zaměřením; další (i netradiční) pohybové 

činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

PŘEHAZOVANÁ, VYBÍJENÁ, RINGO 

Základní pravidla 

Herní činnost jednotlivce 

Hra 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

Příprava turistické akce 

Přesun do terénu 

Uplatňování pravidel BESIP v roli chodce a cyklisty, 

chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, 

ochrana přírody, základy orientačního běhu, 

dokumentace z turistické akce 
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Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 

zajištění vody, potravy, tepla 

 

 

 

 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 

- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky 

– čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji 

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí 

- zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, 

turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

- vytvoří jednoduchou záznamovou dokumentaci k porovnání 

sportovních výsledků 

- zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a 

podílí se na jejich prezentaci 

Komunikace v TV 

Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály, gesta, značky, základy 

grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a 

spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

Tvorba elektronické dokumentace  
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Zdravotní tělesná výchova 

- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci 

zdravotních oslabení 

- popíše druh svého oslabení 

- popíše zdravotní cvičení a jejich přínos pro svůj zdravotní stav 

- uplatňuje pohybový režim, který přispívá ke zlepšení jeho 

      zdravotního stavu i k regeneraci školní zátěže 

- zapojuje se podle svých možností do běžné TV a pohybových  

      aktivit v režimu dne 

- zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu 

speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, 

usiluje o jejich optimální provedení 

- aktivně zařazuje vyrovnávací cvičení do svých pohybových  

      aktivit ve škole i mimo školu 

- volí vhodná cvičení vzhledem ke zdravotnímu oslabení s 

      důrazem na přesnost provedení, optimální počet, míru zatížení a  

       využití vhodných pomůcek 

- rozpozná únavu a je schopen cvičení přerušit či ukončit 

- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

- rozpozná činnosti, které jsou v rozporu s jeho oslabením, a  

      upozorní na ně 

- cíleně a samostatně nahrazuje činnosti, které jsou kontraindikací  

      jeho oslabení, jinými vhodnými činnostmi 

ČINNOSTI A INFORMACE PODPORUJÍCÍ 

KOREKCE ZDRAVOTNÍCH OSLABENÍ 

 

ZÁKLADNÍ DRUHY OSLABENÍ 

Prevence a korekce oslabení 

Vědomá kontrola cvičení 

Nevhodná cvičení a činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ 

 

OSLABENÍ PODPŮRNĚ POHYBOVÉHO SYSTÉMU 

Lokální a celková relaxace 

Správné držení těla 

Protažení svalových partií 

Posílení svalových partií 

Zvýšení kloubní pohyblivosti a rozsahu pohybu 

 

OSLABENÍ VNITŘNÍCH ORGÁNŮ 

Správný dýchací stereotyp 

Rozvoj hlavních a pomocných dýchacích svalů 

Dýchání při zvýšené zátěži 

 

OSLABENÍ SMYSLOVÝCH A NERVOVÝCH 

FUNKCI 
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Cvičení koordinace a rovnováhy 

Orientace v prostoru 

 PLAVÁNÍ – podle podmínek školy 

Další plavecké dovednosti, další plavecký způsob 

(plavecká technika), dovednosti záchranného a 

branného plavání, prvky zdravotního plavání a 

plaveckých sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti 

 

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING, BRUSLENÍ – podle 

podmínek školy 

Běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové lyžování 

nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní 

horské krajině, jízda na vleku (popř. další zimní sporty) 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a zdraví 8. Tělesná výchova 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Činnosti ovlivňující zdraví 
 

- 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 – zatěžovanými svaly  

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní 

etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům 

o znečištění ovzduší  

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 

nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Význam pohybu pro zdraví 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v 

nestandartním prostředí, první pomoc při TV a sportů 

v různém prostředí a klimatických podmínkách, 

improvizované ošetření poranění a odsun raněného 

Rozvoj pohybových schopností 

Rozcvičení a strečink 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Sebepoznání a 

sebepojetí (2), Mezilidské 

vztahy (3) 

EV – Vztah člověka k 

prostředí (4) 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech  

- rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných činností, 

uplatňuje pravidla her a sportů a správně reaguje na osvojovaná 

gesta rozhodčího 

- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny 

- pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti – uvede, 

jak má vypadat správné postavení (provedení) 

GYMNASTIKA 

 

AKROBACIE 

Kotoul vpřed a vzad vícekrát za sebou 

Stoj na rukou se záchranou 

Přemet stranou 

Kotoul letmo z trampolíny přes švédskou bednu do 

velké žíněnky 

Cvičení s náčiním a na nářadí 
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- zhodnotí pohybovou činnost spolužáka i svou vlastní 

 

HRAZDA 

Výmyk 

 

ŠPLH 

Na tyči, na laně (chlapci) 

 

KRUHY 

Kotoul vpřed a vzad 

Houpání ve svisu 

Rotace kolem své osy 

 

ATLETIKA 

Atletická abeceda 

Rychlý běh 

Vytrvalý běh na dráze a v terénu 

Základy překážkového běhu, skok do dálky nebo do 

výšky  

Hod kriketovým míčkem nebo granátem 

Vrh koulí 

 

ÚPOLY 

Přetahy 

Přetlaky 

Úpolové hry 

Pády (vzad, stranou) 

Základy sebeobrany, základy aikido, judo, karate 

 

SPORTOVNÍ HRY 

 

VOLEJBAL 

Základní pravidla 

Herní činnost jednotlivce 

Herní kombinace a systémy 
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Přihrávka vrchem 

Přihrávka spodem 

Spodní podání 

Horní podání 

Utkání podle pravidel žákovské kategorie 

 

FLORBAL 

Základní pravidla 

Herní činnost jednotlivce 

Herní kombinace a systémy 

Držení hokejky a základní florbalový postoj 

Pohyb po hřišti 

Dribling a ovládání míčku 

Vedení míčku 

Zpracování a přihrávání míčku 

Střelba 

Utkání podle pravidel žákovské kategorie 

 

POHYBOVÉ HRY 

S různým zaměřením; další (i netradiční) pohybové 

činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

SOFTBALL, KORFBAL, FRIESBEE 

Základní pravidla 

Herní činnost jednotlivce 

Herní kombinace a systémy 

Utkání podle pravidel žákovské kategorie 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

Příprava turistické akce 

Přesun do terénu 

Uplatňování pravidel BESIP v roli chodce a cyklisty, 

chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, 
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ochrana přírody, základy orientačního běhu, 

dokumentace z turistické akce 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 

zajištění vody, potravy, tepla 

 

 

 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

- užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, 

diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 

- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky 

– čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji 

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 

- sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a 

vyhodnotí 

- zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, 

turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

- zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a 

podílí se na jejich prezentaci 

- sleduje informace o akcích zaměřených na pohybové aktivity ve   

      škole, místě bydliště 

- používá digitální technologie pro sledování základních 

kondičních činností 

- měří a zaznamenává pohybové výkony moderními technologiemi 

 

Komunikace v TV 

Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály, gesta, značky, základy 

grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a 

spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

Tvorba elektronické dokumentace 

 

Organizace prostoru a pohybových činností 

- v nestandardních podmínkách 

- sportovní výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování 

 

Historie a současnost sportu 

Významné soutěže a sportovci 

Olympismus – olympijská charta 

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 

závodů, soutěží 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 

různých činnostech 

Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – 

měření, evidence, vyhodnocování 

Informační zdroje o pohybových aktivitách 

Pomůcky pro měření výkonů 
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 PLAVÁNÍ – podle podmínek školy 

Další plavecké dovednosti, další plavecký způsob 

(plavecká technika), dovednosti záchranného a 

branného plavání, prvky zdravotního plavání a 

plaveckých sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti 

 

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING, BRUSLENÍ – podle 

podmínek školy 

Běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové lyžování 

nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní 

horské krajině, jízda na vleku (popř. další zimní sporty) 

 Při výuce TV jsou využívány prvky zdravotní tělesné 

výchovy. 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a zdraví 9. Tělesná výchova  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Činnosti ovlivňující zdraví 
 

- 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 – zatěžovanými svaly  

- odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní 

etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům 

o znečištění ovzduší  

- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí 

sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 

nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní 

sport, sport dívek a chlapců 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – 

v nestandartním prostředí, první pomoc při TV a sportů 

v různém prostředí a klimatických podmínkách, 

improvizované ošetření poranění a odsun raněného 

Rozvoj pohybových schopností 

Rozcvičení a strečink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Sebepoznání a 

sebepojetí (2), Mezilidské 

vztahy (3) 

EV – Vztah člověka k 

prostředí (4) 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
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- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 

rekreačních činnostech  

- zvládá osvojované pohybové dovednosti (definované v ŠVP jako 

základní učivo) v rámci svých možností, aplikuje je i při 

činnostech mimo hodiny tělesné výchovy 

- rozumí základní sportovní terminologii osvojovaných činností, 

uplatňuje pravidla her a sportů a správně reaguje na osvojovaná 

gesta rozhodčího 

- uvede a vysvětlí různé role ve sportovním družstvu 

- zvolí taktiku hry a dodržuje ji (jednotlivec, družstvo) 

- posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné 

nedostatky a jejich možné příčiny a posouvají jej do roviny 

aktivního využití digitálních technologií. 

- pozná chybu postavení či provedení pohybové činnosti – uvede, 

jak má vypadat správné postavení (provedení) 

- zhodnotí pohybovou činnost spolužáka i svou vlastní 

GYMNASTIKA 

 

AKROBACIE 

Kotoul vpřed a vzad vícekrát za sebou 

Stoj na rukou se záchranou 

Přemet stranou 

Kotoul letmo z trampolíny přes švédskou bednu do 

velké žíněnky 

 

HRAZDA 

Výmyk 

 

 

ŠPLH 

Na tyči, na laně (chlapci) 

 

KRUHY 

Kotoul vpřed a vzad 

Houpání ve svisu 

Rotace kolem své osy 

 

ATLETIKA 

Atletická abeceda 

Skok do výšky 

Běhy na krátkou trať (60 m) 

Vytrvalostní běhy (1500 m chlapci, 1000 m děvčata) 

Hod kriketovým míčkem 

Vrh koulí 

 

ÚPOLY 

Přetahy 

Přetlaky 

Úpolové hry 
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Pády (vzad, stranou) 

 

SPORTOVNÍ HRY 

 

VOLEJBAL 

Základní pravidla 

Přihrávka vrchem 

Přihrávka spodem 

Spodní podání 

Horní podání 

Cvičná hra 

 

FLORBAL 

Základní pravidla 

Držení hokejky a základní florbalový postoj 

Pohyb po hřišti 

Dribling a ovládání míčku 

Vedení míčku 

Zpracování a přihrávání míčku 

Střelba 

Cvičná hra 

 

POHYBOVÉ HRY 

S různým zaměřením; další (i netradiční) pohybové 

činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků) 

 

SOFTBALL, KORFBAL, FRIESBEE 

Základní pravidla 

Herní činnost jednotlivce 

Hra 

 

TURISTIKA A POBYT V PŘÍRODĚ 

Příprava turistické akce 
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Přesun do terénu 

Uplatňování pravidel BESIP v roli chodce a cyklisty, 

chůze se zátěží i v mírně náročném terénu, táboření, 

ochrana přírody, základy orientačního běhu, 

dokumentace z turistické akce 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 

zajištění vody, potravy, tepla 
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Činnosti podporující pohybové učení 

- osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, 

čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 

- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky 

– čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému 

pohlaví, ochranu přírody při sportu 

- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu 

družstva a dodržuje ji 

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, 

rozhodčího, diváka, organizátora 

- zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, 

turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a 

soutěže 

- zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a 

podílí se na jejich prezentaci 

- sbírá a s pomocí učitele vyhodnocuje data týkající se kondičně 

zaměřených pohybových aktivit získaných pomocí digitálních 

technologií 

- měří pohybové výkony moderními technologiemi a zaznamenává 

je do tabulky, navzájem porovnává 

- zaznamenává pohyb na videozáznam 

- využívá digitální technologie k nácviku nových dovedností, 

opravě chyb 

- sleduje dlouhodobě s využitím digitálních technologií svůj 

pohybový režim a úroveň tělesné zdatnosti a snaží se o jejich 

cílené ovlivnění 

Komunikace v TV 

Tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 

smluvené povely, signály, gesta, značky, základy 

grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a 

spolupráce při osvojovaných pohybových činnostech 

Tvorba elektronické dokumentace  

 

Organizace prostoru a pohybových činností 

- v nestandardních podmínkách 

- sportovní výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování 

 

Historie a současnost sportu 

Významné soutěže a sportovci 

Olympismus – olympijská charta 

Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 

závodů, soutěží 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 

různých činnostech 

Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – 

měření, evidence, vyhodnocování 

Pomůcky pro měření výkonů 

Tělesná zdatnost 

Informační zdroje o pohybových aktivitách 

 

 

 

 

 PLAVÁNÍ – podle podmínek školy 

Další plavecké dovednosti, další plavecký způsob 

(plavecká technika), dovednosti záchranného a 
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branného plavání, prvky zdravotního plavání a 

plaveckých sportů, rozvoj plavecké vytrvalosti 

 

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING, BRUSLENÍ – podle 

podmínek školy 

Běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové lyžování 

nebo jízda na snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní 

horské krajině, jízda na vleku (popř. další zimní sporty) 

 Při výuce TV jsou využívány prvky zdravotní tělesné 

výchovy. 
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6.8.2 Výchova ke zdraví 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován pouze na 2. stupni základního vzdělávání, na 1. stupni je zařazen  

do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je vymezen v ŠVP jako samostatný vyučovací předmět Výchova ke zdraví v 6. a 7. ročníku a jako integrovaný 

vyučovací předmět v 8. ročníku. Integrovaný vyučovací předmět propojuje vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Přírodopis 

formou částečné integrace, kdy se funkčně doplňují poznatky o funkci lidského těla s problematikou podpory a ochrany zdraví. Vzdělávací obsah 

integrovaných tematických okruhů se neodděluje a je žákům předáván v širších souvislostech.  

Žáci jsou vedeni k poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot, pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, 

duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých 

vztahů. Získávají základní orientaci v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje. Osvojené 

preventivní postupy využívají pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou 

zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví. Člověka poznávají jako jedince závislého 

v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí. Žáky vedeme 

k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci. 

Žáci mnohostranně využívají digitální technologie a různé digitální zdroje, čímž rozvíjejí své digitální kompetence. Učí se vyhledávat, ukládat, třídit 

a vyhodnocovat konkrétní informace z ověřených zdrojů, které jsou zaměřené na problematiku zdraví a bezpečí, a to jak z pohledu vlastní osoby, 

tak celospolečenského zájmu. Digitální technologie umožňují žákům měřit, ukládat, vyhodnocovat, případně sdílet konkrétní data týkající se jejich 

osoby ve vztahu ke zdraví a bezpečí. Pomáhají jim monitorovat z hlediska zdraví a bezpečí konkrétní situace v jejich blízkém okolí, naměřená data 

zpracovávat, uchovávat ve vhodných formátech, sdílet, hodnotit, o zjištěných výsledcích diskutovat a vyvozovat návrhy na možná opatření s cílem 

zlepšit zjištěný stav. Žáci jsou vedeni k poznání důvěryhodných digitálních zdrojů v oblasti výchovy ke zdraví, k běžnému využívání digitálních 

technologií pro zaznamenání, ukládání a vyhodnocování dat, které jim umožní vhodně utvářet jejich denní režim a rozhodovat se v situacích 

podporujících i ohrožujících zdraví. Učí se bezpečné komunikaci prostřednictvím digitálních technologií a cílenému snižování rizik souvisejících se 
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ztrátou soukromí a osobního bezpečí při nedodržení pravidel komunikace. Podporujeme rozvíjení digitálních kompetencí prostředky a 

technologiemi, které jsou vhodné pro výchovu ke zdraví. 

 

Časová dotace: 

6. ročník 1 vyučovací hodina týdně 

7. ročník 1 vyučovací hodina týdně 
 

Místo realizace: 

- kmenové třídy 

- odborná učebna přírodopisu 

- učebna VT 

 

Formy a metody realizace: 

- vyučovací hodina – skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, projekty, PC, video, vyhledávání   

  informací na internetu, využívání digitálních technologií 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení  

Žák: 

- pracuje s odbornou literaturou (encyklopedie apod.) 

- vyhledává a třídí informace z různých informačních zdrojů 

- používá pro pojmenování jevů odbornou terminologii 

- řeší zadané úkoly individuálně nebo s pomocí ostatních ve skupině 

- umí porovnat určité jevy 

Učitel: 

- předkládá žákům dostatek informačních zdrojů k problematice zdraví 

- vytváří pro žáky příležitosti k jejich zpracování a vyhodnocení; 
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- uplatňuje ve výuce aktivizující metody, které žákům přiblíží problematiku zdraví z různých pohledů a vybaví je sociálními dovednostmi pro 

zdravý a bezpečný život 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- analyzuje dílčí problémy v oblasti péče o zdraví 

- hledá řešení k problémům souvisejícím s fyzickým a psychosociálním zdravím a vyvozuje z nich závěry pro svoje chování, jednání a rozhodování 

Učitel: 

- předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů, problémové nebo krizové situace 

- aktivizuje žáky k uvažování o problému a jeho možném řešení prostřednictvím specifických metod a forem práce (dialog, brainstorming, 

kooperace, kritické myšlení aj.) 

- vybízí žáky k porovnávání názorů, mediálních tvrzení a vlastních zkušeností se zdravím, k vyhodnocování a vyvozování závěrů v rovině chování, 

rozhodování a jednání v různých životních situacích 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- uplatňuje osvojené modely komunikativních dovedností při kooperaci s vrstevníky (srozumitelně a kulturně komunikuje ve skupině, aktivně 

naslouchá, nalézá společná řešení, hledá kompromis) a okolím 

- řeší modelové problémové a krizové situace (asertivní komunikace, dovednost komunikační obrany proti bezohlednosti, agresi a manipulaci) 

Učitel: 

- vytváří pro žáky příležitosti k formulování a obhajování vlastních myšlenek a názorů na problematiku zdraví 

- vytváří žákům podmínky pro uplatňování osvojených modelů komunikativních dovedností při kooperaci s vrstevníky, při řešení problémových a 

krizových situací, při kontaktu s poradenskými centry 

- uplatňuje ve výuce efektivní strategie k osvojení specifických dovedností komunikační obrany proti agresi a manipulaci 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- ve skupině rozvíjí pozitivní spolupráci na základě otevřené respektující komunikace 

- při jednání s druhými lidmi utváří příjemnou atmosféru (vystupování, nabídka pomoci, kultivovaná mluva) 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

360 

 

Učitel: 

- u žáků rozvíjí schopnost pracovat v kolektivu a respektovat výkony a dovednosti druhých 

- při vzájemném zdokonalování svých výkonů používá skupinové učení žáků, žák je schopen pomoci spolužákům v dosahování osobních 

dovedností 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni 

- na konkrétních příkladech vysvětluje nutnost ochrany životního prostředí a zdraví 

- podílí se na organizování celoškolních projektů 

Učitel: 

- nabádá žáka k pocitu odpovědnosti respektovat daná pravidla slušného chování k sobě samému i k druhým 

- směruje žáky k respektování různých individualit a schopností ostatních žáků 

- nabízí různé příležitosti a modelové situace k uplatňování odpovědného chování v krizových a rizikových situacích 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- postupuje při práci vlastním tempem ke splnění zadaného úkolu 

- využívá své znalosti a zkušenosti k hodnocení pracovních činností a ochraně kulturních a společenských hodnot 

Učitel: 

- podněcuje žáka k využívání svých schopností a dovedností k aktivnímu zapojení do společenského života 

- pomáhá u žáka vytvořit jeho kladný vztah k přírodě, k sobě samému, ke zdravému životnímu stylu apod. 

- nabádá žáky k pravidelnosti a nutnosti péče o zdraví, k hygienickým návykům aj. 

 

Kompetence digitální 

Žák 

- vyhledává relevantní informace na internetu k jednotlivým tématům, zhodnotí jejich kvalitu a využitelnost pro danou situaci 

- na základě svých znalostí a zkušeností si osvojuje dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

- rozpozná informační potřeby o zdravotnické informaci a identifikuje vhodný informační zdroj 
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Učitel 

- rozvíjí u žáka dílčí digitální kompetence a gramotnost v oblasti možných rizik ve vztahu ke zdraví souvisejících s užíváním, resp. nadužíváním   

  digitálních technologií 

- nabádá žáky k využívání informací ke správnému rozhodnutí o svém zdraví 

- podporuje rozvíjení digitálních kompetencí prostředky a technologiemi, které jsou vhodné pro výchovu ke zdraví 

- vede žáky k poznání důvěryhodných digitálních zdrojů v oblasti výchovy ke zdraví, k běžnému využívání digitálních technologií pro   

  zaznamenání, ukládání a vyhodnocování dat, které jim umožní vhodně utvářet jejich denní režim a rozhodovat se v situacích podporujících i  

  ohrožujících zdraví 

- vede žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím digitálních technologií a cílenému snižování rizik souvisejících se ztrátou soukromí a   

  osobního bezpečí při nedodržení pravidel komunikace 
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Oblast: Ročník:       Vyučovací předmět: 

Člověk a zdraví 6. Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy Učivo Průřezové téma 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití  

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými 

vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

v komunitě 

- vysvětlí role členů komunity, (rodiny, třídy, spolku) a uvede 

příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního 

klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska 

prospěšnosti zdraví 

- uvědomí si sebe ve vztahu k různým sociálním rolím 

Vztahy ve dvojici 

- kamarádství 

- přátelství 

- láska 

 

Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity 

- rodina 

- škola 

- vrstevnická skupina 

- obec 

- spolek 

OSV – Mezilidské vztahy (7), 

Komunikace (8) 

MKV – Lidské vztahy (2), 

Multikulturalita (4), Princip 

sociálního smíru a solidarity 

(5) 

Změny v životě člověka a jejich reflexe  

- respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje, 

kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

- vysvětlí, které hygienické postupy a preventivní činnosti 

podporují reprodukční zdraví  
- respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, 

morálkou a pozitivními životními cíli 

- chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 

sexuálního chování  

Dětství, puberta, dospívání 

- tělesné, duševní a společenské změny 

 

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví  

- zdraví reprodukční soustavy 

- sexualita jako součást formování osobnosti 

- zdrženlivost 

- promiskuita 

- předčasná sexuální zkušenost 

 

  

OSV – Psychohygiena (4) 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika (11)  

Zdravý způsob života a péče o zdraví 
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- posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska zodpovědnosti 

za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní 

zodpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví a zařazuje 

do sledování problematiky zdraví a bezpečí i digitální 

technologie 

- dlouhodobě sleduje s využitím digitálních technologií 

problematiku zdraví a bezpečí jak z pohledu vlastní osoby, tak 

celospolečenského zájmu a usiluje o zlepšení zjištěného stavu 

- dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování 

s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 

uplatňuje zdravé stravovací návyky 

- zhodnotí rozpory v současném způsobu stravování dětí a 

dospívajících a zásadami zdravé výživy 

- navrhne denní rozvrh činností s ohledem na zásady zdravého 

životního stylu 

- charakterizuje zdravý životní styl a aplikuje jeho zásady 

v režimu školy  

- vysvětlí na příkladech souvislosti mezi tělesným, duševním a 

sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním 

základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 

 

Výživa a zdraví  

- zásady zdravého stravování 

- vliv životních podmínek a způsobu stravování na 

zdraví 

- pitný režim 

- poruchy příjmu potravy 

 

Tělesná a duševní hygiena, denní režim  

- zásady osobní, intimní a duševní hygieny 

- otužování 

- vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit 

- význam pohybu pro zdraví 

- pohybový režim 

 

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví 

- kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota 

 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálního sdělení 

(1) 

 

  

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence  

- dokáže odmítnout nátlak, agresi a nevhodné přístupy 

k jmenovaným životním hodnotám 

- uplatňuje bezpečné chování, které neohrožuje jeho osobu ani 

jiné účastníky 

- cíleně používá bezpečnostní a ochranné prvky jako chodec, 

cyklista  

- projevuje zodpovědné chování v rizikových situacích silniční 

a železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení 

zdraví a osobního bezpečí 

- v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

Skryté formy a stupně individuálního násilí a 

zneužívání 

- šikana a jiné projevy násilí 

- komunikace se službami odborné pomoci 

 

Bezpečné chování a komunikace 

- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi 

- bezpečný pohyb v rizikovém prostředí 

- sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích 

a v situacích ohrožení 

OSV – Komunikace (8), 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

VDO – Občanská společnost a 

škola (1) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 
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- v konfliktních a krizových situacích vyhledá odbornou pomoc 

- ví o centrech odborné pomoci, použije jejich telefonní čísla 

 

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

- bezpečné prostředí ve škole 

- ochrana zdraví při různých činnostech 

- bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního 

provozu 

- rizika silniční a železniční dopravy 

- vztahy mezi účastníky silničního provozu včetně 

zvládání agresivity 

- postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, 

zajištění bezpečnosti) 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- základy první pomoci 

- klasifikace mimořádných událostí 

- varovný signál a jiné způsoby varování 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

- evakuace 

- činnost po mimořádné události 

- prevence vzniku mimořádných událostí 

 

Hodnota a podpora zdraví  

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému a druhým Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci 

- složky zdraví a jejich interakce 

- základní lidské potřeby a jejich hierarchie 

OSV – Psychohygiena (4) 

Osobnostní a sociální rozvoj  

- zdokonaluje komunikativní dovednosti, odbourává negativní 

projevy komunikace, na veřejnosti uplatňuje ve svých 

citových projevech vhodnou míru zdrženlivosti 

- zaujímá správné hodnotové postoje a rozhodovací dovednosti 

při řešení problémů v mezilidských vztazích  

Sebepoznání a sebepojetí 

- vztah k sobě samému i k druhým lidem 

- zdravé a vyrovnané sebepojetí 

 Seberegulace a sebeorganizace činností a chování 

- cvičení sebereflexe a sebekontroly 

OSV – Sebepoznání a 

sebepojetí (2), Seberegulace a 

sebeorganizace (3)  
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- pomáhající a prosociální chování 

 Psychohygiena 

- hledání pomoci při problémech 

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 

- respektování sebe sama i druhých 

- přijímání názoru druhého, empatie 

- chování podporující dobré vztahy 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a zdraví 7. Výchova ke zdraví 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití  

- uvědomuje si nutnost norem v soužití s druhými lidmi 

- rozpozná projevy chování, kterými je možno ovlivňovat 

mezilidské vztahy 

- rozpozná pozitivní a negativní vlivy na kvalitu sociálního klimatu 

(v rodině, ve třídě), v mezích svých možností je schopen je 

ovlivňovat 

- zná systém svých sociálních rolí, vnímá role ostatních členů 

skupiny (rodiny, třídy) 

Vztahy ve dvojici 

- láska, partnerské vztahy 

- manželství 

- rodičovství 

- problémy těhotenství a rodičovství mladistvých 

- poruchy pohlavní identity 

 

OSV – Poznávání lidí (6), 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

Zdravý způsob života a péče o zdraví  

- chápe, že vrstevníci a média mohou nevhodně ovlivňovat jeho 

volbu potravin 

- uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a 

jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a 

jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a v případě 

potřeby vyhledá odbornou pomoc 

- dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé 

stravovací návyky 

Výživa a zdraví 

- poruchy příjmu potravy 

 

Ochrana před přenosnými chorobami 

- základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence 

- nákazy respirační, přenosné potravou, získané 

v přírodě 

- přenosné krví a sexuálním kontaktem 

- přenosné nákazy bodnutím hmyzem a stykem se 

zvířaty 

 

Ochrana pře chronickými nepřenosnými chorobami 

a před úrazy 

- odpovědné chování v situacích úrazu a život 

MV – Fungování a vliv médií 

ve společnosti (5)  
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ohrožujících stavů 

- prevence kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění 

- preventivní a léčebná péče 

- odpovědné chování v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, 

na pracovišti, v dopravě) 

  

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence  

- samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a 

sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

Stres a jeho vztah ke zdraví 

- kompenzační, relaxační a regenerační techniky 

k překonávání únavy, stresových reakcí a 

k posilování duševní odolnosti 

OSV – Psychohygiena (4) 

- dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená  

        se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého   

člověka 

- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při 

      kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni 

- v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný 

       manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt, uplatňuje osvojené  

      dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

- uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti  

       manipulaci a agresi 

 

 

 

 

 

 

 

Autodestruktivní závislosti 

- psychická onemocnění, násilí namířené proti sobě  

     samému 

- rizikové chování (alkohol, pasivní kouření, zbraně,  

     nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet 

- násilné chování 

- těžké životné situace a jejich zvládání 

- zneužívání návykových látek (bezpečnost v dopravě,  

     trestná činnost, dopink ve sportu) 

 

Skryté formy a stupně individuálního násilí, sexuální 

kriminalita 

- kriminalita mládeže 

- formy sexuálního zneužívání dětí 

- komunikace se službami odborné pomoci 

 

 

OSV – Komunikace (8), 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

MV – Fungování a vliv médií 

ve společnosti (5) 

MKV – Kulturní 

diference (1), Etnický 

původ (3) 
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- uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových 

situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 

Bezpečné chování a komunikace 

- nebezpečí komunikace prostřednictvím 

     elektronických médií 

- sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových  

     situacích a v situacích ohrožení 

 

Manipulativní reklama a informace   

- reklamní vlivy 

- působení sekt 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí 

- terorismus, evakuace, základy první pomoci 

- klasifikace mimořádných událostí 

- varovný signál a jiné způsoby varování 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

- činnost po mimořádné události 

- prevence vzniku mimořádných událostí 

Hodnota a podpora zdraví  

- usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu 

zdraví 

- vysloví vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm 

v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí a k vytváření 

vlastního názoru na zdraví a bezpečí využívá i digitální 

technologie 

- s využitím digitálních technologií vyhledá, zpracuje, vyhodnotí a 

prezentuje relevantní informace týkající se aktivní podpory zdraví 

a ochrany bezpečí 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu 

dospívání a pravidlům zdravého životního stylu 

 

Podpora zdraví a její formy 

- prevence a intervence 

- působení na změnu kvality prostředí a chování 

jedince 

- odpovědnost jedince za zdraví 

- podpora zdravého životního stylu 

 

 

Podpora zdraví v komunitě 

- programy podpory zdraví 
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- dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci 

školy a obce 

 

Osobnostní a sociální rozvoj  

- uvědomuje si důležitost sebeovládání pro sociální interakci a 

komunikaci 

- vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 

duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi 

uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 

- při práci s digitálními technologiemi předchází situacím 

ohrožujícím zdraví a bezpečí 

- vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a 

hodnotou zdraví) a doplňuje jej o problematiku zdraví a 

bezpečí při práci s digitálními technologiemi 

- uvědomuje si důležitost relaxace a jejího zařazení do režimu dne 

- žák ovládá své emoce, akceptuje pocity druhých, nabízí pomoc, 

používá prvky asertivity 

- užívá svých dovedností k vedení dialogu, přijímá názory druhého 

- uvědomuje si důležitost kooperace při skupinové práci 

- využívá asertivní, tj. neagresivní a vstřícné jednání, při řešení 

mezilidských vztahů   

Sebepoznání a sebepojetí 

- utváření vědomí vlastní identity 

Seberegulace a sebeorganizace činností a chování 

- cvičení sebeovládání a zvládání problémových 

situací 

- stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich 

dosažení 

- zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích 

dovedností pro řešení problémů v mezilidských 

vztazích 

 

Psychohygiena 

- sociální dovednosti pro předcházení a zvládání 

stresu 

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 

- aktivní naslouchání, dialog 

- efektivní a asertivní komunikace a kooperace 

v různých situacích 

- dopad vlastního jednání a chování 

 

 

OSV – Psychohygiena (4), 

Komunikace (8), Kooperace a 

kompetice (9), Řešení 

problémů a rozhodovací 

dovednosti (10), Hodnoty, 

postoje, praktická etika (11) 
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6.9 Člověk a svět práce 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce. 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o 

důležitou složku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. 

 

Oblast zahrnuje vyučovací předměty: 

- Pracovní činnosti 

- Pěstitelské práce  

- Příprava pokrmů 

- Volba povolání 

 

6.9.1 Pracovní činnosti 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Oblast Člověk a svět práce postihuje velké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání základních dovedností v různých 

oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Na prvním stupni je zvolen název Pracovní činnosti a tento vyučovací předmět je vyučován ve všech ročnících. 

Je rozdělen do pěti tematických celků – Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce , Příprava pokrmů a Práce 

s technickými materiály. 
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1. ročník  1 vyučovací hodina týdně 

2. ročník  1 vyučovací hodina týdně 

3. ročník  1 vyučovací hodina týdně 

4. ročník  1 vyučovací hodina týdně 

5. ročník  1 vyučovací hodina týdně 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Důraz je kladen na: 

- získání pozitivního vztahu k práci 

- osvojení si  základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce 

- používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

- získání vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatnění tvořivosti a vlastních nápadů 

- dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce 

 

Místo realizace: 

 

Výuka Pracovních činností probíhá v učebně, kuchyňce, na pozemku školy a v dílnách školy. 

 

Organizace: 

 

Do výuky mohou být zařazovány různé formy práce, např. skupinová, ve dvojicích, individuální. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro získání klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

Žák 

- osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

- učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci 
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- realizuje vlastní nápady 

Učitel 

- umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

- umožňuje žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty 

- pozoruje pokrok u všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák 

- promýšlí pracovní postup při plnění zadaných úkolů 

- využívá svojí tvořivosti 

Učitel 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- snaží se rozvíjet u žáků tvořivost 

 

Kompetence komunikativní 

Žák 

- rád pracuje v týmu 

- rozšiřuje si slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce 

- prezentuje výsledek své práce 

Učitel 

- klade důraz na spolupráci a na práci v týmu 

- vede žáky k používání správné terminologie 

- umožňuje žákům prezentovat výsledek své práce 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák 

- dodržuje předem dohodnutá pravidla 

- pracuje ve skupině, vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat, respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení  

  kvalitního výsledku 
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Učitel 

- vede žáky k vzájemné pomoci 

- vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel, která přispívají k bezpečnosti práce 

 

Kompetence občanské 

Žák 

- vytváří si pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu svých i společných výsledků práce 

- hodnotí své činnosti 

- zažije úspěch 

Učitel 

- vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti a výsledky 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence pracovní 

Žák 

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny 

- správně užívá materiál i pomůcky 

- požádá učitele o pomoc 
Učitel 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků 

- vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 

Kompetence digitální 

Žák 

- využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci 

- seznamuje se s využíváním video-návodů při tvorbě vlastních výrobků 

- učí se tvořit vlastní video-návod 

- vyhledává pracovní postupy a návody 
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- zaznamenává výsledky a pěstitelské pokusy s využitím digitálních technologií 

- seznamuje se s použitím nových technologií – např.3D tiskárny, 3D pera, programování stavebnic 

- při sdílení informací jedná eticky, bezpečně a vždy s ohledem na autorská práva 

Učitel 

- seznamuje žáky s výhodami video-návodů při tvorbě vlastních výrobků 

- učí žáky tvořit vlastní video-návody 

- vede žáky k tomu, aby vyhledávali pracovní postupy, návody v online zdrojích – např. péče o rostliny, konstrukční činnosti 

- motivuje žáky k využívání digitálních technologií k zaznamenávání výsledků své práce, pěstitelských pokusů 

- seznamuje žáky s použitím nových technologií 
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Oblast: Období: Vyučovací předmět: 

Člověk a svět práce 1. – 3. ročník  Pracovní činnosti 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

- mačká, trhá, stříhá, vystřihuje podle šablony 

- papír překládá a skládá, lepí a polepuje 

- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru 

- stříhá textil, slepí textilii 

- navlékne jehlu, udělá uzel 

- vyrobí jednoduchý textilní výrobek 

- vymodeluje jednoduchý prostorový tvar 

- dovede navlékat přírodniny 

- učí se aranžovat, dotvářet 

- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

- při činnostech udržuje pořádek na pracovním místě 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 

Práce s drobným materiálem 

Papír, karton – vytrhávání, vystřihování, lepení 

Textil – stříhání, slepování, uzel 

Modelovací hmota 

Přírodniny 

Lidové zvyky, tradice, řemesla 

 

- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi 

- dovede sestavovat stavebnicové prvky 

- montuje, demontuje stavebnici 

 

Konstrukční činnosti 

Práce se stavebnicemi – plošné, prostorové, konstrukční 
 

- seje semena, provádí pozorování a zhodnotí výsledky 

pozorování 

- pečuje o nenáročné pokojové květiny, otírá listy, pravidelně 

zalévá, kypří 

- učí se rostliny přesazovat 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 

Pěstitelské práce 

Osivo 

Pěstování pokojových rostlin 
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- připraví tabuli pro jednoduché stolování 

- chová se vhodně při stolování 

- učí se udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů 

Jednoduchá úprava stolu 

Pravidla správného stolování 

 

 

- pro inspiraci při své práci využívá digitálních technologií 

- vytvoří jednoduchý výrobek podle video-návodu 

- zaznamenává výsledky pozorování s využitím digitálních 

technologií 

- provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí 

výsledky pozorování s využitím digitálních technologií 

 

Digitální technologie 

Tvorba výrobků podle video-návodů (materiál, pomůcky) 

Pozorování a záznam pomocí digitálních technologií 
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Oblast: Období: Vyučovací předmět: 

Člověk a svět práce 4.- 5. ročník Pracovní činnosti 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- vytváří přiměřenými pracovní i operacemi a postupy na 

základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu 

- využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 

- skládá, vystřihuje, lepí výrobky odpovídající věku 

- vyrobí textilní výrobek, textilní koláž 

- zvládne různé druhy stehu 

- přišije knoflík 

- seznámí se technikou batikování 

- modeluje, ryje, skládá plošné tvary z modelíny 

- navléká, spojuje, slepuje přírodniny 

- seznámí se  se  základy aranžování 

- - udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úraze 

 

 

Práce s drobným materiálem 

Práce s papírem a kartonem 

Práce s textilem 

Modelovací hmota 

Práce s přírodninami 

 

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 

demontáž 

- sestavuje složitější stavebnicové prvky 

- pracuje podle slovního návodu a předlohy, jednoduchého 

náčrtu 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úraze 

 

Konstrukční činnosti 

Práce se stavebnicí 

Práce s návodem  a předlohou, jednoduchým náčrtem 
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- zná zásady péče o pokojové a jiné květiny, ošetřuje rostliny 

- vysvětlí rozdíl mezi setím a sázením 

- seznámí se s rostlinami jedovatými 

- vede pěstitelské pokusy a pozorování 

- volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, 

nástroje  a náčiní 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úraze 

Pěstitelské práce 

Pěstování  rostlin, osivo, výživa rostlin 

Péče o pokojové rostliny 

Rostliny jedovaté, drogy, alergie 

 

- učí se pravidla správného stolování a společného chování 

- seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů 

- učí se orientovat v základním vybavení kuchyně 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

- dodržuje zásady hygieny a čistoty, bezpečnost práce 

- poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Příprava pokrmů 

Úprava stolu 

Pravidla stolování 

Vybavení kuchyně 

 

- zná a orientuje se v základních  technických pojmech: 

surovina, materiál, výrobek a polotovar 

- rozumí a chápe potřebu plánování a organizace práce 

- je schopen načrtnout jednoduchý náčrtek výrobku 

- rozpozná různé druhy dřev 

- určí základní vlastnosti nejpoužívanějších druhů dřev 

- zná základní nástroje na obrábění dřeva 

- seznamuje se se základními operacemi při obrábění dřeva – 

měření, upínání, řezání pilou, pilování, rašplování, broušení a 

vrtání 

- pracuje s  hřebíky a vruty 

- aplikuje povrchovou úpravu – lakováním, mořením 

- rozpozná základní druhy plastů 

- uvede základní vlastnosti nejpoužívanějších plastů 

- uvede příklady využití plastů 

- chápe význam recyklace plastů 

- seznamuje se se základními operacemi  při obrábění plastů 

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

Práce s technickými materiály 

Dřevo 

Plast 

Organizace, bezpečnost a hygiena práce 
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- poskytne první pomoc při úrazu 

 

 

 

 

 

- pro inspiraci při své práci využívá digitálních technologií 

- zvolí si výrobek, samostatně vyhledá vhodný video-návod, 

výrobek vytvoří 

- na internetu vyhledá recept na jednoduchý pokrm 

- při práci se stavebnicí vyhledá návod na vytvoření výrobku 

pomocí digitálních technologií 

- vyhledá základní informace o materiálech, které používá při 

své práci 

- pozoruje a zaznamenává vývoj rostlin při pěstitelských 

pokusech s využitím digitálních technologií 

 

Digitální technologie 

Tvorba výrobku podle video-návodu (materiál, pomůcky) 

Pozorování a záznam pomocí digitálních technologií 
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6.9.2. Pěstitelské práce   

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Hlavním cílem vyučovacího předmětu je utváření pozitivního vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, 

osvojení základních pracovních dovedností a návyků, formování postojů ve vztahu k práci člověka a životnímu prostředí, rozvíjení kreativity a 

seznámení se s postupy a průběhem pěstování vybraných druhů rostlin. Žáci se také učí pracovat s digitálními technologiemi, které k daným 

tématům potřebují. 

Časová dotace: 

6. ročník 1 vyučovací hodina týdně  

8. ročník 1 vyučovací hodina týdně (disponibilní) 

 

Místo realizace 

Vyučovací hodiny zahrnují především praktické vyučování žáků na školním pozemku, venkovním areálu školy, ekologických plochách v okolí 

školy a také ve třídách školy, kde probíhá pěstování vybraných druhů rostlin a péče o rostliny, půdu a travnaté plochy. 

 

Formy a metody realizace 

 

Výuka zahrnuje výklad (frontální výuku), diskuse, video, samostatnou práci, návštěvy výstav či besedy. 

Během výuky jsou žáci většinou rozčleňováni do různorodých skupin, ve kterých plní zadané úkoly. K často používaným metodám a formám výuky 

patří praktické vyučování na školním pozemku, v okolí školy i ve třídách. Žáci získávají teoretické znalosti i praktické dovednosti zejména o 

pěstování vybraných druhů rostlin a o péči o vybrané druhy rostlin, o péči o travnaté plochy i půdu. Žáci také pracují s informacemi i digitálními, 

realizují krátkodobé projekty, vyhledávají informace pomocí digitálních technologií o vybraných druzích rostlin či chovaných živočichů a používají 

prezentační nástroje pro prezentaci výsledků svého projektu či skupinové práce.  

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

381 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- vyhledává informace, získané poznatky třídí a vyvozuje z nich závěry pro využití v praktickém životě 

Učitel: 

- poskytuje metody, při kterých docházejí k řešením žáci 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- tvořivě přistupuje k řešení problémů, umí vyhledat vhodné informace a pracovat s nimi 

Učitel:  

- klade otevřené otázky 

- předkládá dostatečné množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené poznatky 

 

Kompetence komunikativní  

Žák: 

- komunikuje na odpovídající úrovni 

Učitel: 

- zajímá se o názory a zkušenosti žáků 

 

Kompetence sociální a personální  

Žák: 

- chápe potřebu spolupráce s druhými při řešení daného úkolu 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, upevňuje dobré mezilidské vztahy 

- umí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

Učitel: 

- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- přiřazuje různé rolí v pracovní skupině a jejich prožívání 
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Kompetence občanské 

Žák: 

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne pomoc v situacích ohrožujících zdraví člověka 

- chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitu životního prostředí 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje tvořivý přístup žáků k plnění zadaných témat 

- otvírá prostor pro pochopení různých činností člověka a jejich vlivu na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za jeho ochranu 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- používá bezpečně a účinně nástroje a vybavení 

- dodržuje vymezená pravidla při pracovních činnostech 

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti jak z hlediska kvality, tak z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

Učitel: 

- dodává sebedůvěry 

- vede ke správnému a bezpečnému způsobu používání techniky a vybavení 

- vyhledává možná rizika při různých činnostech a hledání cest k jejich možné minimalizaci 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- aktivně využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání a sdílení informací a dat o vybraných rostlinách či chovaných druzích 

živočichů 

Učitel:  

- vede žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu v různých formátech a jeho sdílení s vybranými lidmi 

- vede žáky ke kritické práci s informacemi 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a svět práce 6. Pěstitelské  práce  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

- poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného 

zvířaty 

- používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

Zásady bezpečnosti a hygieny při práci 

  

OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace (3) 

- volí a zvládá pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 
Základní podmínky pro pěstování 

- půda a její zpracování, výživa rostlin 

- ochrana rostlin a půdy 

- praktická práce na pozemku – podzim, jaro 

EV – Vztah člověka 

k prostředí (4) 

- připraví půdu před setím a výsadbou 

- zpracuje půdu po sklizni rostlin 

- získá základní znalosti o výživě rostlin, upřednostňuje 

ekologická hlediska 

- rozlišuje osivo a sadbu 

- dokáže rozdělit zeleninu podle užitkové části zeleniny 

- rozpozná jednotlivé druhy zeleniny 

- vysvětlí význam pěstování zeleniny pro člověka 

- zvládne péči o zeleninu v době vegetace 

 

Zelenina – rozdělení zeleniny 

- osivo a sadba  

- výpěstky 

- podmínky a zásady pěstování 

- pěstování vybraných druhů zeleniny 

OSV – Kooperace a 

kompetice (9) 

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad rostliny na zahradě i v 

místnosti 

- pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

Okrasné rostliny 

- základy ošetřování pokojových květin 

- jednoduchá vazba, úprava květin, řez 

OSV – Kreativita (5) 

- prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad  

bezpečného kontaktu se zvířaty 

- vyhledává informace pomocí digitálních technologií o 

vybraných druzích chovaných živočichů  

Chovatelství  

- chov zvířat v domácnosti 

- podmínky chovu 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 
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 - hygiena a bezpečnost chovu 

- kontakt se známými a neznámými zvířaty 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a svět práce 8.  Pěstitelské práce 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

- dokáže poskytnout 1. pomoc při úrazu 

Zásady bezpečnosti a hygieny práce 
OSV – Seberegulace a 

sebeorganizace (3) 

- zná různé druhy půd 

- volí a zvládá pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 

 

Základní podmínky pro pěstování  

- půda a její vlastnosti 

- ochrana rostlin a půdy 

 

- volí a zvládá pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 
Zelenina 

- pěstování vybraných druhů zeleniny 

OSV – Kooperace a 

kompetice (9) 

- volí a zvládá pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Okrasné rostliny 

- jejich rozdělení, pěstování vybraných okrasných dřevin 

a květin, květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, 

bonsaje) 

EV – Vztah člověka 

k prostředí (4) 

OSV – Kreativita (5) 

 
Ovocné rostliny 

- druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění, 

zpracování 

 

- orientuje se v nejznámějších léčivých rostlinách 

- zná zásady sběru, sušení a uchovávání léčivých rostlin 

- dokáže si vyhledat použití jednotlivých léčivých rostlin 

- vyhledává informace pomocí digitálních technologií o 

vybraných rostlinách 

- používá prezentační nástroje pro prezentaci výsledků svého 

projektu či skupinové práce 

Léčivé rostliny, koření 

- rostliny a zdraví člověka 

- rostliny jedovaté 

- rostliny jako drogy a jejich zneužívání 

- alergie 

- léčivé účinky rostlin 

- pěstování vybrané rostliny 

 

Práce s digitálními zdroji informací 

 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 
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6.9.3 Příprava pokrmů 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Žáci se během předmětu Příprava pokrmů seznamují se základním kuchyňským vybavením, jsou vedeni k udržování pořádku v cvičné kuchyňce. 

Dále se učí organizovat si svou vlastní práci i práci skupinky. Během přípravy pokrmů si uvědomují složení a výživové hodnoty stravy pro své 

zdraví a osvojují si doporučené denní dávky energie a živin. Pochopí také význam pitného režimu, naučí se zásadám správného stolování a všechny 

tyto poznatky používají i v praxi. Vede žáky k využívání digitálních zdrojů k vyhledávání pracovních postupů a při realizaci týmových úkolů.  

 

Časová dotace 

6. ročník 1 vyučovací hodina týdně (disponibilní), 

7. ročník 1 vyučovací hodina týdně 

 

Místo realizace 

- třída 

- cvičná kuchyně 

- učebna VT 

 

Formy a metody realizace 

- skupinové vyučování, diskuze, výklad, samostatná práce, projekty, PC, video, vyhledávání informací na internetu, využívání digitálních  

   technologií 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- uvědomuje si nutnost získávat základní informace o potravinách z hlediska současných výživových doporučení  

Učitel: 

- využívá výukové metody, které umožňují žákům vyhledávání informací (průzkum, dotazník, internet, práce s pracovními listy...) 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- dokáže se rozhodnout, kterým potravinám dá přednost 

Učitel: 

- zařazuje do výuky modelové situace 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- získává informace o nakupovaných potravinách, o právech a povinnostech zákazníka přímou komunikací nebo prostřednictvím elektronických  

  médií 

Učitel: 

- zajímá se o názory a zkušenosti žáků 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- chápe potřebu spolupráce s druhými při řešení daného úkolu 

Učitel: 

- přiřazuje žákům různé role v pracovní skupině a hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- je si vědom svých povinností a práv jako občan – poučený zákazník 

Učitel: 

- umožňuje žákům pracovat s dokumenty (platné zákony, vyhlášky), získávat potřebné informace pomocí internetu 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- správně manipuluje s potravinami při přepravě a v domácnosti 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

388 

 

Učitel: 

- ve výuce zařazuje jednoduché experimentování s potravinami, při kterém žáci hledají odpovědi na problémové otázky nebo si ověřují pravdivost 

   různých tvrzení 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- využívá digitální zdroje k vyhledávání pracovních postupů (receptů) 

- vybírá a využívá vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů a projektů, ke komunikaci, k organizaci své nebo týmové      

  práce a k prezentaci výsledků pracovních činností 

Učitel: 

- motivuje žáky k využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, osobnostnímu rozvoji, spolupráci a komunikaci v týmu 

- prakticky seznamuje žáky s možnostmi tvorby vlastního digitálního obsahu při realizaci a prezentaci projektů a (týmových) úkolů
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Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Kuchyně 
 

 
 OSV – Kreativita (5) - používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 

- rozezná a popíše funkci základních kuchyňských spotřebičů, 

používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní 

spotřebiče 

-    dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne  

      první pomoc při úrazech v kuchyni 

-  umí poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni 

-  provádí základní úklid včetně třídění odpadů 

Základní vybavení kuchyně – rozdělení 

kuchyňských spotřebičů, kuchyňského náčiní  

Udržování pořádku a čistoty 

Bezpečnost a hygiena provozu 

První pomoc 

Třídění odpadu 

Potraviny 

- orientuje se v základních zásadách výběru, nákupu, 

skladování a konzervace potravin 

 

Výběr potravin 

Nákup potravin 

Skladování potravin 

 

Oblast: Ročník: Vyučovací předmět: 

Člověk a svět práce 6. Příprava pokrmů 
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Příprava pokrmů 
 

- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

- využívá teoretické poznatky při přípravě jednoduchých       

pokrmů 

- umí samostatně připravovat jednoduché pokrmy podle daných 

postupů ze surovin, které si sám obstaral 

- využívá základní postupy při přípravě pokrmů, nápojů 

- sestaví a připraví jednoduché menu 

Úprava pokrmů za studena 

Zelenina, ovoce, mléčné výrobky 

Základní postupy při přípravě pokrmů, nápojů 

Příprava menu - předkrm, polévka, hlavní chod, 

moučník 

      Úprava stolu a stolování 

- dodržuje základní principy stolování, společenského chování a 

obsluhy u stolu ve společnosti 

- samostatně servíruje jednoduché pokrmy 

- samostatně připraví tabuli pro jednoduché stolování  

- ovládá a dodržuje základní pravidla stolování, společenského 

chování a obsluhy stolu ve společnosti 

- dodržuje zásady hygieny při stolování, servírování 

Jednoduché prostírání 

Obsluha a chování u stolu 

                                                                                 Digitální technologie 

- vybere vhodné digitální zařízení a digitální nástroj ke komunikaci a spolupráci 

s ostatními 

- ovládá základní funkce digitální techniky, pracuje uživatelským způsobem 

s webovými i mobilními technologiemi (vyhledávání receptů) 

Digitální technika – využití při přípravě pokrmů a jejich prezentaci 
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Oblast:       Ročník:      Vyučovací předmět: 

Člověk a svět práce 7. Příprava pokrmů 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Kuchyně 
MV – Fungování a vliv médií 

ve společnosti (5) 

OSV – Kreativita (5) - používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje 

základní spotřebiče 

- dokáže se orientovat v návodu k obsluze běžných spotřebičů 

používaných v kuchyni 

-    dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce; poskytne první 

pomoc při úrazech v kuchyni 

- provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí, bezpečně 

zachází se základními čistícími prostředky 

- umí udržovat pořádek v kuchyni, umí se v kuchyni bezpečně 

pohybovat 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu 

v kuchyni 

Základní vybavení kuchyně 

Udržování pořádku a čistoty 

Organizace práce 

Bezpečnost a hygiena provozu 

 

Potraviny 

- rozlišuje základní druhy potravin, zná jejich základní využití 

- umí odhadnout množství potravin pro spotřebu 

- orientuje se v základních zásadách ukládání, skladování a 

konzervace potravin 

- umí porozumět údajům na obalech potravin 

- umí sestavit základní jídelníček 

 

Skupiny potravin 

Potrava a její složky 

Diferencovaná výživa 

Sestavování jídelníčku 
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Příprava pokrmů 

- připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé 

výživy 

- ovládá základní způsoby tepelné přípravy pokrmů 

- dodržuje hygienické zásady při přípravě pokrmů 

- pochopí význam pitného režimu 

- dokáže připravit pohoštění za určitý finanční limit 

 

Základní způsoby tepelné úpravy 

Vaření, dušení, pečení, smažení, grilování... 

Nápoje – rozdělení 

Technika v kuchyni – historie a význam 

 

Úprava stolu a stolování 

- dodržuje základní principy stolování, společenského chování a 

obsluhy stolu ve společnosti 

- ovládá základní pravidla stolování, zná základní principy obsluhy  

u stolu ve společnosti 

- chová se vhodně při stolování 

- při stolování uplatňuje estetické cítění 

- dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

 

Obsluha a pravidla správného stolování 

Slavnostní stolování v rodině 

Zdobné prvky a květiny na stole 

Digitální technologie 

- používá různé typy prezenčních nástrojů pro prezentaci výsledků 

skupinové práce 

Prezentace výstupů skupinové práce  
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6.9.4 Volba povolání 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

Vyučovací předmět Volba povolání rozšiřuje poznatky žáků o světě práce, přibližuje jim charakteristické znaky konkrétních povolání, existující 

pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů základní školy na trhu práce, poskytuje jim dostatek možností pro to, aby se naučili 

realisticky poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním. 

Učí žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na základě dostupných informací se správně rozhodovat o volbě budoucího profesního 

zaměření a o výběru vhodného povolání, koriguje jejich představy a očekávání ve vztahu k vybranému povolání a ukazuje jim vhodné cesty, vedoucí 

k dosažení stanovených profesních cílů. 

Žáci využívají různé digitální technologie a digitální zdroje při volbě budoucího povolání, profesní přípravě či při sebehodnocení a sebeprezentaci. 

Osvojují si práci s digitálními technologiemi, které pomáhají při spolupráci a komunikaci v týmu, při organizaci času a při řešení běžných pracovních 

úkolů a projektů. 

 

Časová dotace: 

9. ročník 1 vyučovací hodina týdně  

 

Místo realizace: 

- třída 

- učebna VT 

- popř. některé vybrané podniky 
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Formy a metody realizace: 

- vyučovací hodina – frontální výuka (výklad), práce ve dvojicích, skupinová práce, samostatná práce, diskuse, video, práce na PC, využívání   

  digitálních technologií a digitálních zdrojů 

- návštěva ÚP, popř. exkurze do různých podniků 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- si uvědomí nutnost dále na sobě pracovat bez ohledu na již dosažený stupeň vzdělání 

- samostatně vyhledává a vyhodnocuje informace, orientuje se v různých informačních zdrojích a zvažuje jejich důležitost 

Učitel: 

- vytváří modelové situace, ve kterých si žák zhodnotí své schopnosti a možnosti 

- umožňuje žákům pracovat s informacemi z různých informačních zdrojů 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- si uvědomí podstatný podíl vlastní odpovědnosti při výběru budoucího povolání 

Učitel:  

- využívá techniky sebepoznávání s učením silných a slabých stránek žáka 

 

Kompetence komunikativní  

Žák: 

- obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje v souvislosti s výběrem budoucího povolání 

- dodržuje zásady správné komunikace s vrstevníky a s dospělými 

Učitel: 

- umožňuje žákům formou diskuze obhajovat své názory 

- dbá na dodržování zásad správné komunikace 
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Kompetence sociální a personální  

Žák: 

- podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a příjemné atmosféry, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

- vytváří si zdravě pozitivní představu o sobě samém 

Učitel: 

- volí metody týmové práce 

- podporuje vytváření sebedůvěry a sebeúcty u žáků 

 
Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje přesvědčení a názory druhých lidí 

Učitel: 

- využívá metody práce, které umožňují žákům vcítit se do situací jiných lidí 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- využívá znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a volby budoucího povolání 

- se ztotožní s nutností dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany svého zdraví i zdraví druhých 

Učitel: 

- ukazuje význam aplikace získaných vědomostí a zkušeností z jednotlivých vyučovacích oblastí při rozvoji žáka 

- na konkrétních příkladech dokládá nutnost dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- vyhledává na specializovaných portálech informace o vybraných profesích/povoláních a profesních dovednostech, interaktivně se seznamuje 

  s pracovními činnostmi, nástroji a prostředím vybraných profesí 

- využívá testy, hry a speciální aplikace k sebepoznávání a k hodnocení svých schopností a dovedností 

- vyhledává informace o tom, jaká kvalifikace (a další vzdělávání) je předpokladem pro vybranou profesi/povolání, orientuje se v online databázích 

   středních a vysokých škol (a kurzů celoživotního učení) 

- používá vybrané webové stránky a portály pro získání a zpracování informací týkajících se poradenských služeb pro výběr povolání a souvisejícího 
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   studia (kariérové poradenství), včetně portálu úřadu práce 

- orientuje se v různých digitálních zdrojích pro volbu povolání a využívá je k sebepoznání, sebehodnocení a k orientaci v profesní nabídce 

- orientuje se v mapách povolání, tabulkách a grafech, vyhledává a dává do souvislostí informace z různých zdrojů, zdůvodní vybraný obor svého 

   studia 

- vyplní elektronické formuláře spojené s přihláškou na střední školu, orientuje se v online prostředí administrace přijímacího řízení 

- využívá digitální nástroje k prezentaci své osoby, svých dovedností a zkušeností v modelových situacích ze světa práce (uchazeč o práci, 

   představení při vstupu do nového týmu...) 

- vyhledává (na internetu) informace o pracovních příležitostech v regionu, v modelové situaci odpoví na nabídku pracovní pozice, vytvoř 

  s využitím připravených šablon životopis a motivační dopis v elektronické podobě pro konkrétní pracovní pozici 

Učitel: 

- vede žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií v souvislosti se světem práce, pracovními činnostmi, výběrem budoucího povolání a   

  vzdělávací dráhy 

- motivuje k využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, osobnostnímu rozvoji, spolupráci a komunikaci v týmu 

- prakticky seznamuje žáky s možnostmi tvorby vlastního digitálního obsahu při realizaci a prezentaci projektů a (týmových) úkolů 
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Oblast: Ročník:  Vyučovací předmět: 

Člověk a svět práce      9.       Volba povolání  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Volba profesní orientace  

- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 

povolání a profesní přípravy 

- orientuje se v různých digitálních zdrojích pro volbu 

povolání a využívá je k sebepoznání, sebehodnocení a k 

orientaci v profesní nabídce 
- využívá testy, hry a speciální aplikace k sebepoznávání a k 

hodnocení svých schopností a dovedností 

- využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 

vhodného vzdělávání 

- vyhledává, třídí a správně využívá potřebné informace 

- používá vybrané webové stránky a portály pro získání 

a zpracování informací týkajících se poradenských služeb pro 

výběr povolání a souvisejícího studia (kariérové poradenství), 

včetně portálu úřadu práce 

Základní principy 

Sebepoznávání 

Sebehodnocení – digitální nástroje (sebe)hodnocení 

(testy, hry apod.) 

Tělesný a zdravotní stav 

Osobní zájmy a cíle, vlastnosti a schopnosti 

Vlivy na volbu profesní orientace 

Informační základna pro volbu povolání 

Práce s profesními informacemi, využívání 

specializovaných webových portálů, aplikací a 

poradenských služeb 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Sebepoznání a 

sebepojetí (2) 

 Trh práce  

- orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

- prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

- vyhledává na specializovaných portálech informace o vybraných 

profesích/povoláních a profesních dovednostech, interaktivně se 

seznamuje s pracovními činnostmi, nástroji a prostředím 

vybraných profesí 

- orientuje se v mapách povolání, tabulkách a grafech, vyhledává 

Druhy profesí, povolání lidí, druhy pracovišť, 

pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a 

druhy pracovních činností 

Volba profesní orientace – digitální nástroje hodnocení 

(testy, hry apod.) 

Požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní 

Rovnost příležitostí na trhu práce 

Digitální zdroje o trhu práce a pro volbu povolání: 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1), 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti (5) 
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a dává do souvislostí informace z různých zdrojů, zdůvodní 

vybraný obor svého studia 

- vyhledává informace o tom, jaká kvalifikace (a další vzdělávání) 

je předpokladem pro vybranou profesi/povolání 

portály o profesích a profesní přípravě, portály 

s informacemi o trhu práce 

Aplikace a videa o profesích, povoláních, podnikání 

 Možnosti vzdělávání  

- získá přehled o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy a 

zaměstnání 

- orientuje se v online databázích středních a vysokých škol (a 

kurzů celoživotního učení) 

- na základě dostupných informací zvažuje vhodné povolání 

a možné kariérové cesty 

- vyplní elektronické formuláře spojené s přihláškou na střední 

školu, orientuje se v online prostředí administrace přijímacího 

řízení 

- vyhledává (na internetu) informace o pracovních příležitostech 

v regionu 

Náplň učebních a studijních oborů (přehled škol a 

učilišť v regionu, soustava škol v ČR) 

Příprava na přijímací řízení, přijímací řízení 

Informace a poradenské služby 

Informace o vyplňování přihlášek 

 

 Zaměstnání  

- prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby 

při vstupu na trh práce 

- využívá digitální nástroje k prezentaci své osoby, svých 

dovedností a zkušeností v modelových situacích ze světa práce 

(uchazeč o práci, představení při vstupu do nového týmu...) 

- v modelové situaci odpoví na nabídku pracovní pozice, vytvoří 

s využitím připravených šablon životopis a motivační dopis 

v elektronické podobě pro konkrétní pracovní pozici 

Pracovní příležitosti v obci (regionu) 

Zaměstnání a poradenství – mapy, tabulky a grafy 

povolání 

Psaní životopisu (v elektronické podobě) 

Pohovor u zaměstnavatele, sebeprezentace 

Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

Způsoby hledání zaměstnání 

Problémy nezaměstnanosti 

Portály určené k hledání práce 

Úřady práce 

 

OSV – Komunikace (8) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 
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 Podnikání  

- uvědomí si význam bezpečnosti při práci a ochrany zdraví u sebe 

a svých spolupracovníků 

- využívá digitální nástroje k prezentaci své osoby, svých 

dovedností a zkušeností v modelových situacích ze světa práce 

(vizitka podnikatele OSVČ/freelancera ...) 

Druhy a struktura organizací 

Nejčastější formy podnikání 

Drobné a soukromé podnikání 

(pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví)  

Informační zdroje 
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6.9.5 Dílny 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah vyučovací předmětu: 

Předmět vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace 

žáků. Vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách 

a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou 

pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založen na 

tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.  

Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 

samostatně i v týmu, osvojují si práci s digitálními technologiemi, které lze při těchto procesech využívat. Žáci se učí využívat různé digitální 

technologie a digitální zdroje při volbě budoucího povolání, profesní přípravě, sebehodnocení a sebeprezentaci. Speciálním nástrojem kariérového 

rozvoje žáka je jeho osobní portfolio dovedností, zkušeností, zájmů a úspěchů, které si sestavuje v digitální podobě. Žáci jsou soustavně vedeni k 

dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze 

sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.   

Časová dotace: 

7. ročník 1 vyučovací hodina týdně (disponibilní) 

8. ročník 1 vyučovací hodina týdně (disponibilní) 

9. ročník 1 vyučovací hodina týdně (disponibilní) 

 

Místo realizace: 

- výuka probíhá v odborné učebně (pracovní dílně), která je vybavena příslušnými pomůckami a materiály 
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Formy a metody realizace: 

- praktické pracovní činnosti 

- práce s PC 

- využívání digitálních technologií 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu   

  studiu a celoživotnímu učení 

- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a    

  praktickém životě 

- operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a   

  na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem  

  by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Učitel: 

- probouzí zájem o učení nabídkou vhodných úkolů, výrobků a produktů 

- vytváří u žáků nástroje (pracovní postupy), které využívají při řešení úkolů vycházejících z konkrétních životních situací 

- podporuje rozvoj logického myšlení zařazováním vhodných problémových úkolů 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a    

  naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

- vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování     
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  různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 

- ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní   

  pokrok při zdolávání problémů 

- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Učitel: 

- vede žáky k aplikaci zvládnutých postupů při řešení obdobných problémů 

- nabízí žákům dostatek praktických úkolů z reálného života 

- vede je k poznatku, že úkol má různé varianty řešení 

 

Kompetence komunikativní  

Žák: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků,  

  přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

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

Učitel: 

- předkládá žákům situace (skupinové práce) pro využití komunikace ke spolupráci s ostatními 

- nabízí postupy, kdy žáci vyjadřují myšlenky v logickém sledu 

- vytváří situace k argumentaci a diskuzi 

 

Kompetence sociální a personální  

Žák: 

- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v   

  pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých  
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  mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti  

  druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

- 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 

Učitel: 

- nabízí pracovní postupy, které rozvíjí spolupráci a vedou k respektování druhých osob 

- vede žáky k vytváření pravidel při práci v týmu 

 

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 

- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích   

  ohrožujících život a zdraví člověka 

- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost,  

  aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a  

  ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

Učitel: 

- nabízí žákům možnosti (výstavy, návštěvy řemeslných dílen) k aktivnímu zapojení do kulturního dění 

- vede žáky k řešení ekologických problémů (nakládání s odpadky) 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové  

  pracovní podmínky 
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- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého   

  zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená   

  rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

- orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí  

  své podnikatelské myšlení 

Učitel: 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny 

- vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a pracovních nástrojů 

- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 

- zadáváním dlouhodobějších úkolů vede žáky k systematické práci 

- rozvíjí pracovní kompetence především formou projektové, skupinové a individuální práce 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- vybírá a využívá vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů a projektů, ke komunikaci, k organizaci své nebo týmové práce    

  a k prezentaci výsledků pracovních činností 

- sestaví své kariérové portfolio v digitální podobě a prokáže v modelových situacích schopnost sebeprezentace při vstupu na trh práce 

- využívá digitální zdroje k posouzení svých schopností, pro orientaci v profesní nabídce a pro výběr vhodného vzdělávání a profesní přípravy 

- dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou, učí se poskytnout první pomoc při úrazu 

- učí se samostatně vyřešit běžné technické problémy, nebo si najít návod na jejich řešení 

- učí se zvládat různé návody, či technologické postupy prostřednictvím využití digitálních technologií, robotiky apod. 

Učitel: 

- vede žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií v souvislosti se světem práce, pracovními činnostmi, výběrem budoucího povolání a     

  vzdělávací dráhy 

- motivuje žáky k využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, osobnostnímu rozvoji, spolupráci a komunikaci v týmu 

- prakticky seznamuje žáky s možnostmi tvorby vlastního digitálního obsahu při realizaci a prezentaci projektů a (týmových) úkolů 

- seznamuje žáky s možnostmi zvládat různé návody, či technologické postupy prostřednictvím využití digitálních technologií, robotiky apod. 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Člověk a svět práce                                                    7. – 9.        Dílny 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady 

bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji, nářadím a digitální 

technikou; poskytne první pomoc při úrazu  

- obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji, 

nářadím a digitální technikou; první pomoc při 

úrazu 

 

- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost; prostřednictvím 

digitálních technologií zaznamenává organizaci práce a pracovní 

postupy 

- organizace práce, důležité technologické postupy, 

inovativní možnosti plánování činností  
 

- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, 

pracovních nástrojů a nářadí  

- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční 

opracování  
 

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý 

náčrt výrobku 

- vhodně vybírá a využívá digitální zdroje k tvorbě technické 

dokumentace 

- technické náčrty a výkresy, technické informace, 

návody, digitální zdroje   
 

- provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje 

technologickou kázeň; vyhledává návody a ukázky užití 

materiálu v praxi prostřednictvím digitálních zdrojů 

- různé druhy materiálů a jejich vlastnosti, užití v 

praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity)  

- jednoduché pracovní operace a postupy v souladu 

s druhem zpracovávaného materiálu 

- digitální zdroje návodů 

- dle možností práce s roboty a dalšími podobnými 

zařízeními 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3), Vztah člověka k prostředí 

(4) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 
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6.10 Doplňující vzdělávací obory 

Vzdělávací oblast Doplňující vzdělávací obory je realizována ve vzdělávacím oboru Volitelné vzdělávací obory, který zahrnuje vyučovací předměty: 

6.10.1 Přírodovědné praktikum  

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu 

 
Vzdělávací obsah vyučovací předmětu 

Volitelný vyučovací předmět Přírodovědné praktikum je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování oblasti Člověk a příroda a jsou zde 

začleněna témata vzdělávacího oboru Přírodopis (základy ekologie, ochrana přírody). Volitelný vyučovací předmět Přírodovědné praktikum úzce 

souvisí zejména s průřezovým tématem Environmentální výchova.  

V Přírodovědném praktiku je kladen důraz na prožitkové poznávání přírody (přírodovědné vycházky, práce s přírodninami či badatelská práce). Obsah 

je zaměřen na budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. 

Žáci využívají digitální technologie při získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat o živé a neživé přírodě. Žáci ve škole i v terénu 

získávají informace o pozorovaných organismech, porovnávají je s informacemi v učebnicích a encyklopediích a srovnávají je s vlastní zkušeností. Třídí 

a uchovávají získané informace a data ve vhodných formátech a uložištích. Vyhodnocují různé podoby dat a informací o živé i neživé přírodě a vyvozují 

z nich odpovídající závěry. Prostřednictvím digitálních technologií mohou žáci lépe porozumět průběhu přírodních jevů, které je obtížné sledovat v 

reálných podmínkách. 

 

Časová dotace: 

9. ročník     1 vyučovací hodina týdně (disponibilní)  

 

Místo realizace 
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Výuka probíhá v odborných učebnách (Př, Ch, VT) i v terénu.  

 

Formy a metody realizace 

 

Během výuky jsou žáci rozčleňováni do různorodých skupin, ve kterých plní zadané úkoly. K nejčastěji používaným metodám a formám výuky patří 

frontální výuka (výklad), pozorování přírodnin např. lupou, mikroskopem i v rámci terénních prací, skupinová práce, pokus, řešení problémových 

úkolů, práce s informacemi, referáty, krátkodobé projekty apod. Žáci mají k dispozici pracovní listy a různé zdroje informačních materiálů, vyhledávají 

informace na internetu, využívají digitální technologie. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 
Žák: 

- na základě získaných informací si osvojí základy systému rostlin a živočichů a jejich fungování v ekosystémech 

- vyhledává a třídí informace z různých informačních zdrojů 

Učitel: 

- předkládá dostatek učebních textů, odborných článků a literatury, encyklopedií a webových stránek pro získávání informací 

- zadává komplexní úkoly, které zahrnují informace a poznatky z celého vzdělávacího oboru Člověk a příroda 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- využívá osvojených poznatků a dovedností pro řešení problémů v praxi 

- hledá vlastní postup při řešení problémů 

- vyjadřuje závěry na základě ověřených výsledků a umí je obhajovat 

Učitel: 

- zařazuje metody, při kterých jsou žáci vedeni k samostatnému řešení problémů, plánování postupů, hodnocení výsledků své práce 

- předkládá úkoly pro řešení problémů v praxi 

- poukazuje na globální problémy světa a jejich dopad v blízkém okolí 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

- využívá různé texty a záznamy ve svém projevu 

- dodržuje pravidla slušného chování na veřejnosti při získávání informací 

Učitel: 

- u žáků podporuje prezentaci získaných informací před skupinou 

- navozuje situace, ve kterých žáci musí získávat informace na veřejnosti 

 

Komunikace sociální a personální 

Žák: 

- stanovuje pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržuje je  

Učitel: 

- umožňuje žákům pozorovat a experimentovat samostatně nebo v týmech 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- získá schopnosti orientovat se v základních ekologických problémech současnosti 

- dodržuje pravidla bezpečného a ohleduplného chování v přírodě 

Učitel: 

- svým příkladem vzbuzuje aktivní zájem o pozorování a poznávání přírody a její ochranu 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- získává zájem o přírodu 

- dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce při pozorování a experimentování 

- stanoví si vlastní kritéria pro hodnocení práce 
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Učitel: 

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečného a ohleduplného chování v přírodě 

- dává  žákům příležitost přírodu si vlastnoručně „osahat“ 

 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- aktivně využívá digitální technologie při pozorování přírodnin a přírodních jevů 

- využívá digitální technologie k záznamu přírodních jevů či k popisu a vysvětlení přírodních jevů 

- aktivně využívá digitální technologie za účelem získávání, uchovávání a sdílení informací a dat při poznávání přírodnin a přírodních jevů 

 

Učitel: 

- vede žáky k využívání digitálních technologií při pozorování přírodnin a přírodních jevů 

- vede žáky k využívání či tvorbě digitálních záznamů přírodních jevů, k popisu a vysvětlení přírodních jevů 

- vede žáky k tomu, aby své vytvořené nebo získané výukové materiály a záznamy ukládali k dalšímu využití při vzdělávání 

- vede žáky k tomu, aby při týmové práci, při řešení problémů a při diskusi o výsledcích úloh používali efektivně digitální komunikační    

  prostředky a volili k tomu vhodné nástroje 
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Oblast:        Období:           Vyučovací předmět: 

Doplňující vzdělávací obory        9. ročník                     Přírodovědné praktikum 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Základy ekologie  
- uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a 

vztahy mezi nimi 

- rozumí pojmům: populace, společenstva, ekosystémy; 

- na příkladu objasní základní princip existence živých a 

neživých složek ekosystému 

- vysvětlí základní vztahy mezi populacemi a uvede příklady 

parazitizmu a symbiózy 

- vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých 

ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

- uvede příklady kladných a záporných vlivů člověka na životní 

prostředí  

Základní ekologické pojmy 

Biotické a abiotické složky prostředí 

Organismy a prostředí – vzájemné vztahy mezi organismy, 

mezi organismy a prostředím; populace, společenstva, 

přirozené a umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha 

v ekosystému 

Ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy 

a jejich řešení, chráněná území 

Vliv člověka na životní prostředí 

EV – Základní podmínky 

života (2), Vztah člověka 

k prostředí (4) 

Člověk a životní prostředí  

- chápe principy trvale udržitelného rozvoje 

- uvede příklady ohrožených druhů a posoudí důvod ohrožení 

- seznámí se s významným územím ve svém okolí 

- využívá digitální technologie za účelem získávání, 

uchovávání a sdílení informací a dat při poznávání přírodnin 

či přírodních jevů 

Ohrožené druhy rostlin a živočichů 

Systém ochrany přírodního bohatství 

UNESCO 

Využívání digitální technologie za účelem získávání, 

uchovávání a sdílení informací a dat při poznávání 

přírodnin či přírodních jevů 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

EGS – Jsme Evropané (3) 

Neživá příroda  

- uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých 

ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené 

výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné 

jevy a možné dopady i ochranu před nimi  

 

Podnebí a počasí ve vztahu k životu – význam vody a 

teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních 

zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, 

vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé 

organismy a na člověka 

EV – Základní podmínky 

života (2) 
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Mimořádné události způsobené přírodními vlivy – příčiny 

vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, 

nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, 

větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana 

před nimi 

Praktické poznávání přírody  

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- při pozorování či určování organismů pracuje s lupou a 

mikroskopem 

- aktivně využívá digitální technologie při pozorování přírodnin 

či přírodních jevů a k jejich záznamu  

Praktické metody poznávání přírody – pozorování lupou a 

mikroskopem, zjednodušené určovací klíče a atlasy 

Využívání digitální technologie při pozorování přírodnin či 

přírodních jevů a jejich zaznamenávání  

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (1) 
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6.10.2 Zeměpisné praktikum 

 

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu 

 
Vyučovací předmět Zeměpisné praktikum je vyučován jako samostatný vyučovací předmět v 8. ročníku na 2. stupni základního vzdělávání. Zeměpisné 

praktikum úzce souvisí s ostatními vyučovací předměty vzdělávací oblasti Člověka a příroda. S předmětem chemie je provázaný v rámci učiva o 

znečištění atmosféry, hydrosféry a biosféry. V přírodopise se jedná o rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, nebo národní parky. Mezivyučovací 

předmětové vztahy jsou aplikovány i na vyučovací předměty z ostatních vzdělávacích oblastí, jako je matematika (práce s měřítkem mapy, převody 

jednotek, práce s grafy a diagramy) a informatika (během hodin zeměpisu žáci užívají zdroj aktuálních informací a poté je zpracovávají). V rámci 

předmětu dějepis je zeměpisné praktikum provázáno učivem o kultuře národů, historii států a podobně. Během výuky zeměpisného praktika je žák 

veden k samostatné práci, ale i k práci ve skupině a v kolektivu.  

Při výuce zeměpisného praktika žáci získávají a rozvíjejí orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů a 

používání poznávacích metod, rozvíjí dovednost pracovat se zdroji geografických informací, aplikují geografické poznatky v praktickém životě. 

Snažíme se o rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka. Vedeme žáky 

k respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí. V rámci výuky zeměpisného praktika žáci také rozvíjí své 

logické uvažování a kritické myšlení. 

Výuka umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií vyhledávali, tvořili, interpretovali, hodnotili své činnosti a výsledky i prostřednictvím 

digitálních technologií.  

 

Časová dotace 

8. ročník     1 vyučovací hodina týdně (disponibilní) 

 

Místo realizace: 

 

- třídy, učebna VT 
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Formy a metody realizace: 

 

- frontální výuka s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

- skupinová práce (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 

- zeměpisné vycházky s pozorováním 

- projekty 

- využití digitálních technologií 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 

- získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry 

- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení 

Učitel: 

- umožňuje žákům vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

- vyžaduje používání odborné terminologie 

- pomáhá nalézat souvislosti mezi získanými poznatky a jejich využívání v praxi 

- poukazuje na souvislosti s jinými vyučovací předměty a reálným životem 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

- učí se naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse (týmová práce) 

Učitel: 

- podněcuje žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 

- umožňuje naslouchání a respektování názorů druhých 

- podporuje správnou interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 

- učí se myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí 

Učitel: 

- rozvíjí u žáků vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

- umožňuje využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 

- u žáků podporuje argumentaci, diskusi na dané téma, obhajování svých výroků 

- zařazuje do výchovného procesu práci s chybou 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- spolupracuje ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňuje dobré mezilidské vztahy, pomáhá a je schopen o pomoc požádat,  

  učí se vzájemnému naslouchání 

Učitel: 

- rozvíjí využívání skupinového vyučování 

- napomáhá k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 

- umožňuje spoluúčast na vytváření kritérií hodnocení a následnému hodnocení svých výsledků 

- rozvíjí dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

- vede k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje názory druhých, uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 

- chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

Učitel: 

- napomáhá dodržovat pravidla slušného chování 

- usnadňuje pochopit práva a povinnosti v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
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- rozvíjí vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu 

- je veden k efektivní práci 

Učitel: 

- napomáhá dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 

- umožňuje vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 

- volí různé formy práce 

 

Kompetence digitální  

Žák: 

- je seznámen s pravidly bezpečného chování v digitálním světě 

- využívá geografické informační systémy  

- hodnotí a uvádí konkrétní příklady navigačních přístrojů  

- vytváří jednoduchou digitální mapu  

- pomocí digitálních map a mapových portálů provádí analýzu  

Učitel: 

- podporuje žáky k efektivnímu využití digitální informační technologie v běžném životě pro orientaci v geografických reáliích 

- vede žáky k činnostem s digitálními technologiemi využívajícími digitální mapy, vybrané produkty dálkového průzkumu Země, satelitního a leteckého   

  snímkování krajin pro orientaci v terénu, pozorování, zobrazování a hodnocení prostředí 

- klade důraz na bezpečnou a efektivní komunikaci žáků 

- učí je pro odpovědné chování a jednání v digitálním světě 
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Oblast:                  Ročník:               Vyučovací předmět: 

Doplňující vzdělávací obory          8.       Zeměpisné praktikum 
  

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, terénní geografická výuka, praxe  

- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a 

zdroje dat z dostupných kartografických elaborátů 

- používá s porozuměním základní geografickou, topografickou  

a kartografickou terminologii 

- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu 

v krajině 

- získává ověřené geografické informace z vybraných 

digitálních portálů 

- vytváří jednoduchou digitální tematickou mapu vybraného 

společenského, hospodářského nebo environmentálního jevu 

Praktický zeměpis 

Komunikační geografický a kartografický jazyk  

- praktická cvičení a aplikace s dostupnými 

kartografickými produkty v tištěné i elektronické 

podobě 

- mapové portály – charakteristiky, příklady užití v 

geografii i v běžném životě, příklady digitální map a 

příklady mapových portálů 

OSV – Rozvoj schopností 

poznávání (1), Kreativita (5), 

Kooperace a kompetice (9), 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti (10) 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

Společenské a hospodářské prostředí  

- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové 

populace 

- posoudí jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského 

sídla 

- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového 

hospodářství 

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní 

rozmístění hospodářských aktivit 

- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální 

geopolitické změny a politické problémy v konkrétních 

světových regionech 

Lidé a jejich činnost na Zemi 

- základní geografické charakteristiky 

- globalizační společenské, politické a hospodářské 

procesy  

- světové hospodářství  

- regionální společenské, politické a hospodářské útvary 

- modelové regiony světa 

VDO – Občanská společnost a 

škola (1) 

MKV – Kulturní diference (1) 

OSV – Mezilidské vztahy (7), 

Kooperace a kompetice (9) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 
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Česká republika  

- vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště školy nebo 

regionu 

- hodnotí na přiměřené úrovni polohu, přírodní, hospodářské a 

kulturní poměry místního regionu  

- hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní 

poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál 

v evropském a světovém měřítku 

- lokalizuje na mapách kraje České republiky 

- uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve 

světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 

organizacích a integracích států 

Místní region  

Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, 

přírodní poměry a zdroje;  

regiony České republiky 

 

- Vztahy k okolním regionům 

- Základní přírodní a socioekonomické charakteristiky 

s důrazem na specifika regionu 

- Přírodní poměry a zdroje 

- Sídelní poměry 

- Rozmístění hospodářských aktivit 

- Hospodářské a politické postavení České republiky 

v Evropě a ve světě 

- Zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu 

- územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské 

členění, kraj místního regionu 

EGS – Objevujeme Evropu a 

svět (2), Jsme Evropané (3) 

MKV – Kulturní diference 

(1), Etnický původ (3), 

Multikulturalita (4), 

EV – Ekosystémy (1), 

Základní podmínky života (2), 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí (3), Vztah 

člověka k prostředí (4) 

 

Místní region české republiky   

- zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci 

- popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky 

přírody, osídlení, hospodářství a kultury místního regionu a 

jejich možné perspektivy 

- pracuje aktivně s turistickou mapou místního regionu 

- získává ověřené geografické informace z vybraných 

digitálních portálů 

 

- Zeměpisná poloha, historie obce 

- Povrch a klimatické poměry obce 

- Hospodářská činnost obce 

- Zajímavosti a chráněné útvary v okolí obce 

- Tvorba prezentace – místo bydliště  

OSV – Mezilidské vztahy (7), 

Kooperace a kompetice (9) 
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7 NEPOVINNÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY 

7.1 Cvičení z fyziky 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Předmět Cvičení z fyziky směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí. Vede žáky k rozvíjení a upevňování 

dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, k vytváření a ověřování hypotéz. Učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, 

souvislosti a vztahy mezi nimi. Dále také směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie a podporuje vytváření otevřeného 

myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Vede je k využívání digitálních technologií při pozorování, měření a zpracování naměřených dat 

fyzikálních jevů. 

 

Časová dotace: 

6. ročník   1 hodina týdně 

 

Místo realizace: 

 

Výuka probíhá v učebně fyziky, v kmenových učebnách a v učebně VT. 

 

Formy a metody realizace: 

- frontální výuka s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury) 

- samostatné pozorování 

- krátkodobé projekty  

 - využití digitálních technologií 

 

Řád učebny Fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 
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Vyučovací předmět Cvičení z fyziky úzce souvisí s ostatními vyučovacími předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

- Chemie: jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 

- Přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor 

- Zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák: 

- využívá různé druhy studijních materiálů (sešity, učebnice, sbírky příkladů, tabulky) 

Učitel: 

- podněcuje žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- dbá na používání odborné terminologie 

- vede žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací a nalézání souvislostí mezi získanými daty 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- diskutuje o řešení daného fyzikálního problému 

- využívá referátů k získání samostatnosti, logickému myšlení a systematizaci poznatků 

Učitel: 

- zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, t j. nalezení problému, formulace, hledání a zvolení  

  jeho postupu  

- řešení, vyhodnocení získaných dat 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- věcně argumentuje a zdůvodňuje daný postup 

- má možnost obhájit svůj názor 

- odborně správně interpretuje výsledky své práce 
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Učitel: 

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

- vede žáky k úctě k mluvenému slovu 

- vyžaduje od žáků věcnou argumentaci a zdůvodnění daného postupu  

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- má možnost problém osobně konzultovat s učitelem 

- je schopen pracovat v týmu 

- diskutuje o problému 

Učitel: 

- vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- vede žáky k ochotě pomoci 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- dodržuje daná pravidla práce a chování v učebně fyziky 

- je upřímný, otevřený, nebojí se zeptat 

- řádně a včas odevzdává zadanou práci 

Učitel: 

- vybízí žáka k upřímnosti a otevřenosti 

- vede žáka k odpovědnosti za svoji práci 

- vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů 

- podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

- umí zacházet s přístroji, technikou a materiály 

- je schopen si stanovit vlastní pracovní postup (laboratorní cvičení) 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

420 

 

Učitel: 

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

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- používá efektivně k záznamu naměřených dat a jejich zpracování výpočetní techniku 

- zkoumá fyzikální jevy pomocí počítačových simulací 

- vyhledává v otevřených zdrojích data k řešení zadaného problému, třídí je a kriticky vyhodnocuje 

- sestavuje počítačové prezentace výsledků svých řešení a hledá ve výsledcích vzájemné souvislosti fyzikálních jevů 

- vyhledává v otevřených zdrojích data dokumentující aplikace fyzikálních jevů v jiných oblastech vědy a v technice 

Učitel: 

- vede žáky k využívání digitálních technologií při pozorování fyzikálních jevů 

- vedeme žáky k využívání digitálních záznamů experimentů a vizuálních simulací k popisu a vysvětlení fyzikálních jevů 

- učí žáky řešit problémy sběrem a tříděním dat z otevřených zdrojů 
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Oblast: Ročník: Vyučovací předmět:  

Nepovinné vzdělávací obory     6.      Cvičení z fyziky 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Látky a tělesa 
 

- změří vhodně zvolenými digitálními měřidly některé důležité 

fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

- změří délku předmětu vhodně zvoleným měřidlem, objem tělesa 

odměrným válcem a hmotnost tělesa na váhách 

- vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny 

- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho 

teploty 

- uvede příklad změny délky nebo objemu tělesa při změně teploty 

- vysvětlí princip měření teploty teploměrem 

- změří změny teploty (kapaliny, vzduchu) s časem a zaznamená je 

tabulkou a grafem 

- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a 

objemem při řešení praktických problémů 

- určí hustotu látky měřením hmotnosti a objemu tělesa, a 

výpočtem pomocí vztahu  ρ=m/V 

- zjistí hustotu látky v tabulkách 

- vypočte hmotnost tělesa z jeho objemu a hustoty látky, ze které je 

těleso 

- sleduje změnu venkovní teploty v závislosti na čase;  

k pozorování, měření, záznamu a zpracování výsledků použije 

digitální technologie  

Měřené veličiny 

- délka 

- objem 

- hmotnost 

- čas 

- teplota a její změna 

- hustota 

Měření délky, objemu, hmotnosti a teploty tělesa 

digitálními měřidly 

Záznam změn venkovní teploty v závislosti na čase 

pomocí digitálního softwaru (Excel) 

OSV – Rozvoj schopnosti 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

 

 

 

 

 

 

- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek 

neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 

Skupenství látek 

- vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek 
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- rozhodne, které věci jsou z látky pevné, kapalné nebo plynné 

- nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných 

látek 

- uvede příklady využití vlastností látek 

- popíše alespoň jeden jev, kterým se nepřímo přesvědčujeme, že 

částice, z nichž jsou složeny látky, jsou v neustálém 

neuspořádaném pohybu 

- vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a 

plynných látek pomocí rozdílů v jejich částicové stavbě 

- souvislost skupenství látek s jejich částicovou stavbou  

- difuze 

Pohyb těles; síly 

- změří velikost působící síly 

- změří sílu 

- experimentem prokáže vzájemné přitahování a odpuzování 

zelektrovaných těles a tento jev vysvětlí 

- experimentálně určí póly tyčového magnetu 

- znázorní průběh indukčních čar magnetického pole tyčového 

magnetu 

- popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho využití 

Síla 

Gravitační pole a gravitační síla 

Měření síly 

Elektrické vlastnosti látek 

Magnetické vlastnosti látek 

Elektromagnetické a světelné děje 

- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje 

správně schéma reálného obvodu 

- sestaví jednoduchý elektrický obvod podle schématu 

- správně používá schématické značky a zakreslí schéma reálného 

obvodu 

- určí a pokusem ověří podmínky vedení proudu obvodem 

- experimentem rozhodne, zda je látka vodič nebo izolant 

- dodržuje pravidla bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními a k 

jejich objasnění využívá poznatky o vedení elektrického proudu v 

Elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač 

Vodiče elektrického proudu 

Elektrické izolanty 

Bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 

zařízeními – vyhledání potřebných informací z 

otevřených zdrojů 
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kapalinách a ve vzduchu 

- vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí první pomoci při úrazu 

elektrickým proudem, a umí tento postup použít 

- zdůvodní pravidla bezpečné práce s elektrickými zařízeními, k 

doložení pravidel použije data z otevřených zdrojů 
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7.2 Cvičení z matematiky 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

 

Výuku matematiky rozšiřujeme nabídkou nepovinného předmětu Cvičení z matematiky. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky 

vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z Rámcového vzdělávacího programu. Odráží obsahové, časové a organizační vymezení 

předmětu Matematika. V hodinách Cvičení z matematiky je s žáky shrnuto, popř. doplněno učivo určitého tematického celku či tématu. Žáci navazují na 

předchozí znalosti a dovednosti. Učí se řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky. Při 

výuce se zaměřujeme především na využití matematiky v reálných situacích, osvojení pojmů a matematických postupů. Důraz je kladen také na rozvoj 

abstraktního, exaktního myšlení a logické i kritické usuzování. 

Ve výuce využíváme digitální technologie jako nástroj pro efektivní řešení matematických problémů, zpracování dat, prezentaci a interpretaci výsledků. 

Žáci se na druhém stupni učí rozpoznat situace, kdy jim kalkulátory ulehčí řešení algoritmických úloh a napomáhají s rutinními výpočty. Jejich 

pozornost se tak může přesunout na podstatu řešení problému.  

 

Vyučovací předmět je také úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty (např. Fyzika – převody jednotek, rovnice; Chemie – řešení rovnic, převody 

jednotek). 

 

Časová dotace: 

6. ročník    1 hodina týdně 

7. ročník    1 hodina týdně 

8. ročník    1 hodina týdně 

9. ročník 1 hodina týdně  

 

 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

425 

 

Místo realizace: 

- třídy, učebna PC 

 

Formy a metody realizace: 

- vyučovací hodina – frontální výuka (výklad), práce ve dvojicích, skupinách, samostatná práce, soutěže, testy, PC, využívání digitálních technologií 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

 

Kompetence k učení 
Žák:  

- osvojuje si základní matematické pojmy a vztahy postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů 

- vytváří si zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 

- využívá prostředků výpočetní techniky 

Učitel: 

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

- vede žáky k plánování postupů a úkolů 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

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

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- zjišťuje, že realita je složitější než její matematický model 

- provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky 

- učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů 

Učitel: 

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

- vede žáky k ověřování výsledků 

 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

426 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- zdůvodňuje matematické postupy 

- vytváří hypotézy 

- komunikuje na odpovídající úrovni 

Učitel: 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- podle potřeby pomáhá žákům 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- spolupracuje ve skupině 

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

Učitel: 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- respektuje názory ostatních 

- formuje si volní a charakterové rysy 

- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace 

Učitel: 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

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

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, účelně používá digitální technologie při řešení rutinních výpočtů 

- vyhodnocuje a porovnává soubory dat, prezentuje a interpretuje výsledky i za pomoci digitálních technologií 
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- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině, účelně používá digitální prostředí k manipulaci s modely těles 

- používá kalkulátor při rutinních výpočtech odpovídajících učivu daného ročníku 

- vhodně volí a využívá digitální technologie a aplikace k ulehčení výpočtů algoritmických úloh odpovídajících učivu daného ročníku 

Učitel: 

- vytváří situace, kdy využití digitálních technologií napomůže k efektivnímu řešení matematického problému 

- vede žáky k využívání digitálních technologií pro správu a vyhodnocení dat, prezentaci a interpretaci výsledků 

- umožňuje žákům využívat digitálních pomůcek při modelování matematických situací a řešení matematických úloh i problémů a volit efektivní   

  postupy 

- vede žáky k tomu, aby zapojovali do řešení úloh a problémů i digitální technologie, porovnávali využití tradičních a digitálních prostředků,   

  diskutovali o nich 

- nabízí příležitosti k tomu, aby žáci navrhovali vlastní statistická šetření v oblastech jejich zájmů, posuzovali získaná data, výsledky prezentovali,   

  zobecňovali a diskutovali o metodách a výsledcích 
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Oblast:        Ročník:      Vyučovací předmět:  

Nepovinné vzdělávací obory         6.       Cvičení z matematiky 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 

- provádí početní operace s přirozenými čísly 

- zaokrouhluje 

Přirozená čísla a počítání s přirozenými čísly  

- čte a zapisuje desetinná čísla a zlomky 

- porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla 

- provádí početní operace s desetinnými čísly 

- řeší slovní úlohy na užití desetinných čísel a zlomků 

Desetinná čísla a zlomky 

 

 

- rozlišuje a užívá pojmy přímka, polopřímka a úsečka 

- rýsuje lineární útvary 

- umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku 

- umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku 

Geometrické útvary v rovině (rovinné útvary) 

 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

- charakterizuje jednotlivá tělesa (krychle a kvádr) 

- umí načrtnout a narýsovat síť kvádru a krychle 

- načrtne obraz kvádru a krychle 

- vypočítá povrch kvádru a krychle 

Geometrická tělesa 

 

 

- porovnává, zaokrouhluje a provádí odhady 

- provádí početní operace s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, 

násobení a dělení 10, 100, 1000) 

- převádí jednotky délky, hmotnosti a obsahu 

Desetinná čísla; jednotky délky, hmotnosti a obsahy OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

- umí násobit a dělit desetinná čísla 
Násobení a dělení desetinných čísel  

- zná pojem násobek a dělitel 

- umí použít znaky dělitelnosti 

- rozumí pojmu prvočíslo a číslo složené 

- dokáže rozložit číslo na součin prvočísel 

- určuje a užívá násobky a dělitele 

Dělitelnost přirozených čísel  
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- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přir. čísel 

- narýsuje úhel dané velikosti 

- dokáže sestrojit osu úhlu 

- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

- určí úhly vrcholové a vedlejší 

- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti  

- určí osu souměrnosti daného obrazu a osově souměrný útvar 

Úhly; osová souměrnost 

 

 

- určí a popisuje trojúhelníky a zná jejich vlastnosti 

- umí sestrojit těžnice a výšky trojúhelníku 

- sestrojí opsanou a vepsanou kružnici trojúhelníku 

Trojúhelníky  

- sestrojí obraz kvádru a krychle 

- vypočítá povrch a objem kvádru a krychle 

- řeší úlohy na výpočet povrchu a objemu kvádru a krychle 

- převádí jednotky objemu 

 

- používá kalkulátor při rutinních výpočtech odpovídajících učivu 

daného ročníku 

- využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických 

úloh odpovídajících učivu daného ročníku 

Krychle a kvádr 

 

 

 

Práce s kalkulačkou, algoritmy početních operací ve 

vhodném prostředí, seznámení s prací v tabulkovém 

procesoru (jednoduché výpočty, formát čísla). 
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Oblast:        Ročník:      Vyučovací předmět:  

Nepovinné vzdělávací obory         7.       Cvičení z matematiky 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- modeluje a zapisuje zlomkem část celku 

- převádí zlomky na desetinná čísla a naopak 

- porovnává zlomky 

- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část 

(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 

procentem) 

Zlomky 

 

 

- rozlišuje kladná a záporná čísla 

- umí zobrazit kladná a záporná čísla na číselné ose 

- chápe pojem opačné číslo 

- určí absolutní hodnotu daného čísla 

- provádí početní operace v oboru celých čísel 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nich využívá matematický aparát v oboru celých čísel 

Celá čísla 

 

 

- provádí početní operace v oboru racionálních čísel 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 

situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru racionálních 

čísel 

Racionální čísla 

 

 

- umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami 

- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 

- dělí celek na části v daném poměru 

- pracuje s měřítky map a plánů 

- rozumí a využívá pojem úměra 

- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 

- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem 

Poměr; přímá a nepřímá úměrnost 

 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

- chápe pojem 1 % 

- vyjádří část celku pomocí procent 

- řeší slovní úlohy 

Procenta 
OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1) 

OSV – Kooperace a 
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- chápe pojem promile 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část  

je větší než celek) 

kompetice (9) 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

(3) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 

- pozná shodné útvary 

- věty o shodnosti trojúhelníků užívá k argumentaci a v početních i 

konstrukčních úlohách 

- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků 

- dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

Shodnost trojúhelníků 

 

 

 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti 

- určí středově souměrný útvar 
Středová souměrnost 

 

 

- umí charakterizovat pojem rovnoběžníku  

- rozlišuje různé typy rovnoběžníků 

- umí sestrojit rovnoběžník 

- odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku 

Čtyřúhelníky - rovnoběžníky 

 

 

- odhaduje a vypočítává obsah trojúhelníku 

- rozpozná a pojmenuje lichoběžník 

- umí sestrojit lichoběžník 

- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

Trojúhelník a lichoběžník 

 

 

- rozezná a pojmenuje hranol 

- načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 

- načrtne a narýsuje síť hranolu 

- odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu 

 

- používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu 

daného ročníku 

Povrch a objem hranolů 

 

 

 

Využití digitálních technologií pro rutinní výpočty 

(kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje 

odpovídající učivu v daném ročníku). 
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- využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických 

úloh odpovídajících učivu daného ročníku 

- modeluje řešení geometrických úloh pomocí dynamického 

geometrického softwaru 

 

 

Využití grafického softwaru (k řešení úloh 

odpovídajících učivu v daném ročníku). 
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Oblast:        Ročník:      Vyučovací předmět: 

Nepovinné vzdělávací obory          8.       Cvičení z matematiky 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- určí druhou mocninu a odmocninu 

- užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech  
Druhá mocnina a odmocnina  

- rozliší odvěsny a přepony 

- využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého 

trojúhelníku 

Pythagorova věta  

-     provádí početní operace s mocninami s přirozeným   

      mocnitelem 
Mocniny s přirozeným mocnitelem  

-     matematicky popisuje jednoduché reálné situace s využitím    

      proměnných 

- určí hodnotu výrazu 

- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text 

- umí dosadit do výrazu s proměnnou 

- provádí početní operace s výrazy a mnohočleny 

- provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a 

vytýkáním 

Výrazy; mnohočleny 

 

 

- umí řešit lineární rovnice 
Rovnice  

- matematicky popisuje jednoduché reálné situace 

- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou, …) 

- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 

Slovní úlohy EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do 

tabulek 

Shromažďování, třídění a vyhodnocování 

statistických údajů a dat 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (1) 

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

434 

 

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice 

- určí vzájemnou polohu dvou kružnic 

- vypočítává obvod a obsah kruhu 

- využívá matematickou symboliku 

- odhaduje a vypočítá obvod a obsah základních rovinných útvarů 

Kruh, kružnice 

 

 

- charakterizuje válec 

- vypočítá povrch a objem válce 
Válec (rotační válec) 

 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

- umí sestrojit jednoduché konstrukce 

- využívá poznatků (výška, těžnice, Thaletova kružnice, …) 

v konstrukčních úlohách 

- načrtne a sestrojí rovinné útvary 

- používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu 

daného ročníku 

- využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických 

úloh odpovídajících učivu daného ročník 

- využívá digitální prostředí pro manipulaci s prostorovými útvary 

Konstrukční úlohy 

 

 

 

Využití digitálních technologií pro rutinní výpočty 

(kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje 

odpovídající učivu v daném ročníku). 

Využití grafického softwaru (k řešení úloh 

odpovídajících učivu v daném ročníku). 
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Oblast:        Ročník:     Vyučovací předmět: 

Nepovinné vzdělávací obory         9.      Cvičení z matematiky 

Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

(metoda sčítací a dosazovací) 

- řeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic 

Soustavy rovnic  

- zakreslí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic 

- chápe pojem funkce 

- rozlišuje lineární a kvadratickou funkci 

- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce 

Funkce 

 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1) 

 

- rozkládá výraz na součin (vytýkáním, pomocí vzorců) 

- provádí početní operace s lomenými výrazy 
Výrazy (rozšiřující téma – lomené výrazy)  

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o 

lomených výrazech 
Rovnice s neznámou ve jmenovateli  

- rozliší shodné a podobné útvary 

- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti 

trojúhelníků 

Podobnost  

- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- určí a charakterizuje základní prostorové útvary, analyzuje jejich 

vlastnosti 

- vypočítá objem a povrch těles 

- načrtne a sestrojí sítě základních těles 

- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

Tělesa 

 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 

- definuje jednotlivé gon. funkce 

- využívá gon. funkce při výpočtech 
Goniometrické funkce (rozšiřující téma)  

- řeší úlohy z praxe 

- účelně využívá kalkulátor 

 

Finanční matematika 

Využití digitálních technologií pro rutinní výpočty 

(kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje 

OSV – Rozvoj schopností a 

poznávání (1), Kooperace a 

kompetice (9) 
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- používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu 

daného ročníku 

- vhodně volí digitální technologie a aplikace k ulehčení výpočtů 

algoritmických úloh odpovídajících učivu daného ročníku 

- využívá digitální prostředí pro manipulaci s prostorovými útvary  

odpovídající učivu v daném ročníku). 

Využití grafického softwaru (k řešení úloh 

odpovídajících učivu v daném ročníku).  

MV – Kritické čtení a 

vnímání mediálních sdělení 

(1) 
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7.3 Náboženství 

 

Nepovinný předmět Náboženství vychovává žáky k úctě k základním hodnotám, které vytvářely dějiny křesťanské Evropy a které se staly součástí 

právních a kulturních systémů všech vyspělých demokratických zemí. Otevírá jim v širokém měřítku přístup k práci s abstraktními pojmy,  pokládá 

základy i pro budoucí filozofické přístupy nezbytné ke komplexnímu vnímání světa kolem. Vychází z osvědčených tradic úcty k rodině, autoritě s 

akcentem na pokoj, spravedlnost, prosociálnost a humanitu, vede k vnímavosti vůči potřebám vrstevníků i větších skupin nejen v nejbližším okolí. Učí 

žáky pohotově pomáhat, rozlišovat jejich možnosti i síly při nabízené spolupráci a zároveň si postupně vytvářet vlastní samostatné názory. Výrazně 

pomáhá žákům orientovat se v problematice různých světových náboženství, upevňuje cestu k Bohu prostřednictvím křesťanské víry se základy 

ekumenismu. 

Základními prvky vzdělávání v předmětu je vedení k samostatnosti při práci s Biblí, přijímání a realizace základních mravních hodnot společnosti, 

seznámení s aktuálním životem křesťanské církve (liturgie, svátosti). Výuka předmětu se opírá o spolupráci s rodinou, cílem je také vytvořit dobrý 

kolektiv žáků. 

Ve výuce se využívají moderní katecheticko-didaktické metody, které zahrnují nejnovější a osvědčené pedagogicko- psychologické poznatky. 

Rozdělení skupin podle obsahu výuky je podmíněno dostatečným počtem přihlášených žáků. V případě většího, či menšího počtu přihlášených žáků 

daných ročníků, mohou být skupiny utvořeny i jinak, než podle vzdělávacího obsahu pro jednotlivé ročníky. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Náboženství 

Důraz je kladen na: 

- získání pozitivního vztahu k sobě a ke světu 

- získání zásad slušného chování v souladu s křesťanskou vírou 

- vnímání a oslavování křesťanských svátků během roku 

- poznání Bible a biblických příběhů 

- přijímání církve jako Božího království na tomto světě 

Místo realizace 

Výuka probíhá v učebně. 

 

Organizace výuky 

Do výuky mohou být zařazovány různé formy práce např. skupinová, ve dvojicích, individuální. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

Žák:  

- má dostatek učebních pomůcek 

Učitel: 

- zařazuje do výuky problémové vyučování 

 

Kompetence k řešení problému 

Žák: 

- využívá literaturu 

Učitel: 

- vede žáky k využívání literatury, vyhledávání informací z textu 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

- umí se rozhodnout podle dané situace, jak zareagovat 

Učitel: 

- vede žáky k vzájemnému naslouchání a respektování názorů 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- vyjadřuje své názory a zkušenosti 

Učitel: 

- zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

- respektuje názory a zkušenosti druhých 

Učitel: 
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- učí respektovat názory a zkušenosti druhých 

 

Kompetence digitální 

Žák: 

- ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při učení 

- získává, vyhledává a sdílí data, informace  

- vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků 

- předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních 

- při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky 

Učitel: 

- vede žáky k dodržování základních hygienických návyků při práci s digitálními technologiemi 

- dává žákům prostor ke čtení elektronických textů s hlubším porozuměním 

- vede žáky ke třídění a uspořádání si informací a k ověřování si digitálních informací z více zdrojů 

- vede žáky k odlišení vlastního a cizího obsahu, k vnímání problematiky autorství 
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Oblast:                                                                 Ročník:                                           Předmět: 

Člověk a společnost 1. – 2.     Náboženství 

 Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Budovat pozitivní vztah k sobě samému a ke světu 

Používat zásady slušného chování a zodpovědnosti v rodině a 

dětském kolektivu 

Modlitba jako rozhovor s Bohem 

Díváme se kolem sebe 

Andělé, Boží služebníci a poslové 

Modlitba 

Hřích 

 

Ježíš jako dar od Boha 

Oslava božího narození 

Bůh nám dává svého syna 

Zvěstování příchodu Božího Syna 

Roráty 

Sv. Mikuláš 

Vánoce 

 

Seznámit se s biblickými příběhy, se skutky Ježíše Krista 

Orientace v Bibli 

 

Mudrci se klanějí Ježíši 

Ježíšovo dětství 

Ježíšův křest 

Bible 

  

Úvod do postní doby a velikonočních událostí 

Přiblížení významu křížové cesty 

 

Soucit s lidským utrpením 

Ježíšovy skutky 

Příjezd do Jeruzaléma 

Poslední večeře 

Zmrtvýchvstání 

 

Pomoc bližním 

Seznámení se s dalšími božími pomocníky 

Církev jako společenství Božího lidu 

Panna Marie 

Seslání ducha svatého 

Církev 
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Oblast:        Ročník:       Předmět: 

Člověk a společnost           3.        Náboženství 

 Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Uslyšet a pocítit, že Bůh nás má rád a je s námi. 

Rozvíjet schopnost Boha chválit a děkovat mu. 

Seznámit se s pojmem „dědičný hřích“ a jeho významem.  

 

Děkujeme za prázdniny 

Štěstí prvních lidí 

Hřích a jeho důsledky 

Bůh slibuje záchranu  

 

 

Seznámit s Desaterem jako s pravidly, která pomáhají. 

Pochopit, že Bůh dává tato pravidla pro naše štěstí. 

  

 

Mojžíš přijímá Desatero 

Boží jméno a Boží věci 

Čisté srdce  

 

Vést k rozhodnutí konat dobro a vyhýbat se hříchu. 

Uvědomit si, že Bůh čeká na každého z nás. 

Poznávat, že Bůh je dobrý a milující Otec, který nám vždy 

odpouští, když k němu přijdeme. 

Ježíš a jeho láska k lidem 

Odpouštění a smíření 
  

 

Smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 

Naučit chápat svátosti jako zvláštní dary Boží lásky. 

 

 

Postní doba 

Boží milosti 

 

Naučit děti chápat souvislost poslední večeře se mší svatou. 

Prožít oslavu přijetí prvních svátostí ve společenství rodiny a 

farnosti. 

Důležité události Mariina života. 
 

Mše svatá 

První svaté přijímání 

Panna Marie 
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Oblast:        Ročník:    Předmět: 

Člověk a společnost        4. – 9.    Náboženství 

 Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 

Naučit se vnímat svět jako společný domov, za který jsme 

zodpovědní 

Uvědomění si vlastní jedinečnosti 

Seznámení se s biblickými jazyky 

Pochopení postavy Abraháma 

Svět – náš společný dům 

Díla Páně 

Boží slovo 

Abraham 

  

Prožití Adventu, ztišení, naslouchání 

Samostatná modlitba 

Evangelia o Ježíšově narození 

Boží hlas 
 

Uvědomovat si, jaký význam má pro život světlo 

Poznat svátosti 

Pochopit, že ježíš je životem, cestou i cílem 

Jan Křtitel 

Podobenství 

Biblické příběhy 

  

Získat naději, že nás Bůh doprovází i v temných chvílích 

Vnímání Velikonoc jako aktuální poselství pro svět a člověka 

Adorace 

Křížová cesta 

Vzkříšení 

 

Seznámení s dějinami první církve a apoštolem Pavlem 

Pěstování vědomé odpovědnosti za církev 

Církev 

Apoštol Pavel 

Jednota všech lidí 
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7.4 Třídnické hodiny 

Jsou zařazovány v 6. - 9. ročníku 1 hod. týdně. S účastí žáků na nich dávají jejich rodiče souhlas. Jsou jedním z důležitých nástrojů primární prevence 

rizikového chování.  

V rámci třídnických hodin jsou naplňovány plány třídních učitelů a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Zařazují se témata, která reflektují 

aktuální potřeby žáků. K jejich realizaci se využívá her, cvičení, modelových situací, diskusí. 

Jsou zaměřeny: 

- na utváření pozitivních (nezraňujících) postojů k sobě samému i k druhým 

- na rozvoj zvládání vlastního chování 

- na podporu akceptace různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

- na uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

- na rozvoj dovedností potřebných pro komunikaci a spolupráci 

- na uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností: 

- vede k porozumění sobě samému a druhým 

- napomáhá ke zvládání vlastního chování 

- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

- rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

- umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) 

- formuje studijní dovednosti 

- podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

V oblasti postojů a hodnot: 

- pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 

- vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 
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- vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

- přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

- napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 
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8 HODNOCENÍ ŽÁKŮ  

8.1 Pravidla pro hodnocení žáků 

Hodnocení žáků se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 48/2005 Sb. v platném znění. Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi 

zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo 

by být pro žáky motivující, mělo by žákovi poskytnout návod, jak má postupovat při odstraňování nedostatků. Důležité je uplatňovat přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt. Prostřednictvím různých druhů hodnocení se škola snaží oslabovat vnější motivaci žáků a posilovat motivaci vnitřní. 

Tento proces je postupný a dlouhodobý, přináší změny jak v práci učitelů, tak i v chápání funkce hodnocení samotnými žáky, ale i zákonnými zástupci 

žáků a veřejností. 

Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, popř. doplněnou ústním hodnocením učitele, pouze na žádost rodičů a doporučení školského 

poradenského zařízení se u žáků s SVP, popř. žáků nadaných a mimořádně nadaných, používá hodnocení slovní.  

U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků. Žáci jsou cíleně 

vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále pracuje. Hodnotíme individuální pokrok každého žáka podle stanovených 

kritérií.  
Nejdůležitější komunikační prostředek mezi zákonnými zástupci žáků a pedagogy je žákovská knížka, v 1. – 3. ročníku v tištěné a od 4. ročníku v elektronické 

podobě. Jde o významný prostředek komunikace, skrze který získávají zákonní zástupci všechny potřebné informace o svém dítěti. 

8.1.1 Kritéria pro hodnocení 

Kritéria pro hodnocení daného vzdělávacího oboru stanovuje vždy konkrétní vyučující na začátku školního roku a žáky s nimi seznámí. K hodnocení 

jsou obecně využívána tato kritéria: 

- zvládnutí výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů v rámci individuálních možností dítěte, 

- schopnost řešit problémové situace, 

- úroveň komunikačních dovedností, 

- schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem, 

- změny v chování, postojích a dovednostech, 

- míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje. 
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8.1.2 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci  

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáků získává pedagogický pracovník zejména pomocí těchto metod, 

forem a prostředků: 

- soustavné diagnostické pozorování žáka 

- soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

- písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení … 

- ústní zkoušení a mluvený projev 

- zpracování referátů a prací k danému tématu 

- úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly 

- modelové problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy ... 

- výroba modelů, pomůcek, laboratorní práce ... 

- projektové a skupinové práce 

- projektové dny celoškolní 

- konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky školského poradenského zařízení a zdravotnických služeb 

- rozhovor se žákem a zákonnými zástupci žáka 

 

Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí být ze vzdělávacího oboru vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně 

jednou ústně, pokud to umožňuje charakter vzdělávacího oboru a aktuální podmínky. Před prověřováním znalostí musí mít žáci přiměřený čas  

k naučení, procvičení a zažití učiva. 

 

Pokud je žák klasifikován, výsledek klasifikace mu učitel oznamuje a slovně ho zhodnotí, poukáže na klady a nedostatky hodnocených projevů,     

výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí 

žákovi nejpozději do 14 dnů. Žák je ústně zkoušen před celou třídou, jen ve zcela výjimečných případech je možno žáka přezkoušet v kabinetě, a to za  

přítomnosti alespoň dvou svědků. Není přípustné ústně ani písemně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období  

(pololetí). 

 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Termín kontrolní práce 

prokonzultuje vyučující učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu celohodinovou zkoušku uvedeného charakteru.  
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Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Třídní učitel zajistí zapsání všech známek do katalogového listu žáka, zapisuje 

zde také udělené pochvaly a kázeňská opatření a jejich zdůvodnění a další důležité údaje o žákovi. Tyto informace jsou důvěrné, podléhají ustanovení 

zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. v platném znění. 

8.1.3 Klasifikace prospěchu a chování žáka, postup do vyššího ročníku 

A. Klasifikace žáka  

a) Žáci se klasifikují ve všech vzdělávacích oborech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.  

b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému vzdělávacímu oboru. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňská léčba, léčebné 

pobyty, dočasné umístění v ústavech apod.) respektuje vyučující známky, které navrhne žákovi škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu 

nepřezkušuje. 

c) Ve vzdělávacím oboru, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.  

d) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vzdělávacích oborech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž  

    žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na    

    základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale přihlíží se k významnosti jednotlivých známek a k přístupu žáka k výuce. 

e) Při celkové klasifikaci  přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat pro určitou 

indispozici v učebních výkonech.  

f) Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu a chování žáka informováni: 

• známkami zapsanými do sešitu nebo do žákovské knížky 

• na třídních schůzkách 

• v rámci celoškolních konzultací a konzultačních hodin 

• jednotlivými vyučujícími nebo třídním učitelem, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají 

• třídním učitelem nebo ředitelkou školy v případě mimořádného zhoršení  prospěchu či chování 

 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích vyučovací předmětech je klasifikován těmito stupni:  

1 -  výborný  

2 -  chvalitebný  

3 -  dobrý  

4 -  dostatečný  

5 -  nedostatečný  
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Klasifikace 

Stupeň 1 – výborný 

Žák samostatně, aktivně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky, dovednosti a návyky. Myslí logicky správně, plně využívá a úspěšně rozvíjí své osobní 

předpoklady. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi lidmi a smysluplně propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho ústní a písemný projev je 

správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze, jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je esteticky působivý, originální, procítěný a 

přesný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a 

aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky, dovednosti a návyky. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, 

využívá a rozvíjí své osobní předpoklady. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe 

vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Používá bezpečně a účinně materiály, 

nástroje a vybavení. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Zapojuje se do diskuze, jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je esteticky působivý a procítěný. Je schopen s menší pomocí 

studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, 

jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

 

Stupeň 3 – dobrý 

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků, dovedností a návyků dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. 

Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Podstatnější 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Snaží se 

rozvíjet své osobní předpoklady. Částečně se zapojuje do diskuze, jeho výtvarný, hudební či pohybový projev je málo působivý, dopouští se v něm 

chyb. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné 

v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
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Stupeň 4 – dostatečný 

U žáka se v uplatňování osvojených poznatků, dovedností a návyků vyskytují závažné chyby. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 

poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení většinou 

nepoužívá bezpečně a účinně. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je na nízké estetické úrovni. Závažné 

chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném  studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se 

pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 

 

Stupeň 5 – nedostatečný 

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí, dovedností a návyků vyskytují velmi závažné chyby. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti, nezapojuje se do 

diskuze. Jeho výtvarný, hudební a pohybový apod. projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 

 

B. Celkové hodnocení žáka  

 

(1) Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných vzdělávacích oborů, volitelných vzdělávacích oborů, nezahrnuje klasifikaci  

      nepovinných vzdělávacích oborů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.  

 

(2) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak,   

      aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním  

      termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.  
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(3) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak,   

      aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce září dalšího školního roku.  Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší   

      ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník.  

 

(4) Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých vzdělávacích oborech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří   

      pracovních dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitelku školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného  

      vzdělávacího oboru ředitelka školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná  

      nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 

(5) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím ředitelka jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná; tvoří ji   

      předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného vyučovacího předmětu, a  

      přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovacího předmětu.  Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce  

      se pořizuje protokol. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitelka školy prokazatelným způsobem zástupci žáka; další přezkoušení žáka  

      je nepřípustné.  

 

(6) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných vzdělávacích oborů stanovených školním vzdělávacím  

      programem s výjimkou vzdělávacích oborů výchovného  zaměření stanovených RVP  a vzdělávacích oborů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího  

      ročníku postoupí i žák 1. stupně základní školy, který již v rámci 1. stupně opakoval ročník a žák 2. stupně ZŠ, který již v rámci 2. stupně opakoval  

      ročník a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

Celkový prospěch žáka je hodnocen:  

prospěl s vyznamenáním  

prospěl  

neprospěl  

nehodnocen 
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Žák je hodnocen stupněm  

a) „prospěl s vyznamenáním“, není-li v žádném povinném vzdělávacím oboru hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než ”chvalitebný”,   

     průměr z povinných vzdělávacích oborů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré  

b) „prospěl“, není-li v žádném z povinných vzdělávacích oborů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm ”nedostatečný” 

c) „neprospěl“, je-li v některém povinném vzdělávacím oboru hodnocen při celkové klasifikaci stupněm ”nedostatečný” 

d) „nehodnocen“, není-li možné hodnotit některý povinný vzdělávací oboru na konci prvního pololetí 

 

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a 

klasifikaci přihlédne k charakteru jeho postižení. U žáka 1. – 9. ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne 

ředitelka školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

C. Opravné zkoušky, komisionální zkoušky  

 

Opravné zkoušky 

 

(1) Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze 

dvou povinných vzdělávacích oborů s výjimkou vzdělávacích oborů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

 

(2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat 

pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

(3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi 

stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, 

popřípadě znovu do devátého ročníku. 

 

(4) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné 

základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

 

 

 



Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

          Školní vzdělávací program 

452 

 

 

Komisionální zkoušky  

 

(a)   Komisionální zkoušky se konají v těchto případech:  

 

- při přezkoušení žáka, má-li zástupce pochybnosti o správnosti celkové klasifikace 

- při zkoušení žáka, kterého nebylo možno klasifikovat v řádném termínu na konci  prvního nebo druhého pololetí 

- při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku 

- při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území České republiky 

- při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy 

- při zkouškách na závěr kurzu k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou 

- při opravných zkouškách 

- při přezkoušení dětí českých občanů při jejichž vzdělávání v zahraničí nebylo postupováno podle platných předpisů 

- při přezkoušení, které nařídila ředitelka školy, případně krajský úřad 

 

(b)  Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je zpravidla ředitelka školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející   

učitel, jímž je zpravidla učitel vyučující danému vyučovacímu předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. 

Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů; o komisionální zkoušce se pořizuje protokol.  

 

(c)   Ředitelka posoudí, zda bude do komise jmenován vyučující, o jehož klasifikaci má zákonný zástupce pochybnosti. V tomto případě žák koná ústní 

zkoušku, ve vyučovacím předmětu český jazyk, cizí jazyk a matematika i písemnou zkoušku.  
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D. Klasifikace chování 

 

Pro hodnocení chování žáka lze použít slovní hodnocení nebo hodnocení klasifikačními stupni nebo jejich kombinací. 

 

(a)  Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují. Případné snížení stupně z chování projedná třídní učitel 

také s ředitelkou školy. 

(b)  Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování  včetně dodržování školního řádu ve škole a při akcích organizovaných 

školou. 

(c)  Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, 

jestliže tato opatření byla neúčinná.  

 

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:  

1 - velmi dobré  

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:  

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je vždy přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků; nebo se 

opakovaně dopouští méně závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své i jiných osob. 

Stupeň 3 (méně uspokojivé)  

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování; dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, 

bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně-vzdělávací činnost školy. 
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E. Výchovná opatření 

 

(1)  Výchovná opatření jsou pochvaly, jiná ocenění a výchovná opatření k posílení kázně.  

(2)  Třídní učitel, ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit po      

       projednání v pedagogické radě za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou    

       úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen ”pochvala”).  

(3)  Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky konzultuje s výchovným poradcem, metodikem  

       prevence a neprodleně oznámí ředitelce školy. Mine–li se toto výchovné opatření účinkem a žák se nepolepší, navrhne třídní učitel udělení důtky  

       ředitelkou školy. Ředitelka školy o projednání v pedagogické radě žákovi důtku udělí.  

(4)  Třídní učitel oznámí prokazatelným způsobem  zákonným zástupcům žáka důvody udělení výchovného opatření. Udělení pochvaly ředitelky školy    

       se zaznamenává na vysvědčení a to za pololetí, v němž byla pochvala udělena. Udělení pochvaly třídního učitele se zapisuje do žákovské knížky. 

(5)  Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka.  

(6)  Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.  

 

Pravidla pro uložení výchovných opatření, která jsou nedílnou součástí školního řádu, stanovují procesní postup pro řešení situací, kdy došlo 

k porušování školního řádu žáky. 

Hodnocení a klasifikace žáků vycházejí ze Zásad hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, které jsou přílohou školního řádu. 
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8.2 Distanční vzdělávání 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových, nebo mimořádných (například mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole. 

Distanční výuka je realizována online i offline formou. Je předem stanovena a připravena jednotná softwarová platforma, komunikační kanál a společná 

pravidla pro komunikaci s žáky i rodiči. 

Distanční vzdělávání je součástí Školního řádu. 

 

Hodnocení distanční výuky  

Je přizpůsobeno možnostem žáka, podmínkám, které žák k plnění úkolů má v domácím prostředí a pedagogové k němu zaujímají individuální přístup. 

Žáci jsou hodnoceni klasifikačním stupněm v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, viz. Školní řád.  
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9 VLASTNÍ HODNOCENÍ 

 

Východiskem pro vlastní hodnocení je zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a platné znění pozdějších předpisů, které upravují povinnost vlastního hodnocení školy. 

 

Ředitelka školy odpovídá za zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho vyhodnocování a případné úpravy. Koordinuje práci na tvorbě ŠVP a pověří 

funkcí koordinátora člena pedagogického sboru. Samotná příprava ŠVP, jeho následné vyhodnocování a úpravy jsou výrazem pedagogické autonomie  

i odpovědnosti celé školy za způsob a výsledky vzdělávání. Na zpracování ŠVP, na vyhodnocování jeho jednotlivých částí a případných úpravách se 

podílejí všichni učitelé školy, kteří jsou spoluodpovědní za realizaci jednotlivých částí ŠVP. 

 

Cíle vlastního hodnocení 

Cílem je zjištění a zhodnocení informací o tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola a jaké je ve škole prostředí, v němž probíhá výuka.  

Tyto informace slouží jako zpětná vazba pro vedení školy, na základě které jsou pak vyvozovány kroky vedoucí ke zvyšování efektivity školního 

vzdělávacího programu. 

 

Sledované oblasti 

- Koncepční záměr školy 

- Výsledky vzdělávání žáků, spokojenost žáků 

- Hodnocení individuálního přístupu k žákům 

- Soulad výuky se školním vzdělávacím programem 

- Hodnocení činnosti v oblasti výchovného poradenství, EVVO a preventivního programu 

- Materiální a ekonomické podmínky školy 

- Spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků 

- Spolupráce se Školskou radou a zřizovatelem 

- Klima školy a spokojenost pedagogů  

- Řízení školy, kvalita personální práce a DVPP 

- Efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků 

- Vnímání školy okolím 

- Efektivita projektové práce 
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- Vnímání školy okolím a prezentace školy na veřejnosti 

- Návrhy na opatření a jejich účinnost z předchozích hodnocení 

 

Zdroje a prostředky hodnocení 

➢ Rozbor dokumentace školy 

- Matrika 

- Školní řád 

- Záznamy z pedagogických rad, PK a MS 

- Zápis do první třídy 

- Třídní knihy 

- Protokoly a záznamy o provedených kontrolách 

- Personální a účetní dokumentace 

- Výroční zprávy 

➢ Naplňování školního vzdělávacího programu 

➢ Analýza výsledků testování 

➢ Srovnávací prověrky a dotazníky pro žáky 

➢ Dotazníky pro rodiče 

➢ Rozhovory s učiteli a rodiči 

➢ Hospitace 

➢ Statistika klasifikace 

➢ Další zdroje 

 

Škola získává informace potřebné k vlastnímu hodnocení průběžně během celého školního roku. 
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10 PŘÍLOHY 

 

STANDARDY – viz RVP pro ZV 


