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1. ÚVOD 

V Delfách, na slavném Apollonově chrámu, stojí vytesáno: Gnóthi seauton ‒ poznej sám 

sebe. 

Poznání se tvoří jako kruhy na vodě ‒ jak se jednou dotknete hladiny, kruhy rostou a tvoří 

další. 

Vkročme spolu do školních vod. 

Pojďme spolu poznávat, myslet a tvořit. 

Instituce školy je dnes nepostradatelnou součástí vyspělé civilizace. Marně budeme vzpomí-

nat na domácí učitele, nebo mistry, kteří měli svou vlastní skupinku učedníků. Chceme vytvo-

řit školu, která odráží skutečný svět, v němž žáci žijí, a do kterého mají jednou vstoupit coby 

vzdělaní a samostatní dospělí. Školu, která bude rozvíjet přemýšlení, bude ukazovat žákům, 

jak mají informace chápat v souvislostech, jak mají řešit problémy. Kam se budou těšit, kde 

se budou navzájem učit, a to nejen společně se svými učiteli, ale také s dalšími odborníky  

a s rodiči. Chceme školu, která bude centrem poznávání, která bude úzce propojená s vědou, 

pracovním trhem i každodenním životem.  

Jmenujeme se Základní škola „Poznávání“, neboť chceme názvem vyjádřit nedokonavost ce-

lého procesu. Poznání je dokonané. Něco jsme se dozvěděli, něčemu jsme porozuměli, po-

chopili jsme. Ve škole s našimi žáky si ale přejeme poznávat denně, společně se učit, ukazo-

vat si, že je to nikdy nekončící proces, že se stále máme co dozvídat, že objevování nového 

nás baví. Chceme podněcovat žáky, aby přemýšleli, hledali řešení všelijakých úloh a pro-

blémů. Těšíme se, jak se budeme učit společně s nimi a vzájemně se budeme obohacovat.  

Povinnost sestavit individuální (vlastní) Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdě-

lávání na dané škole, podle něhož škola uskutečňuje vzdělávání, vychází z § 3 odst. 3 škol-

ského zákona1, který musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP), jenž je 

vydáván pro každý obor vzdělávání, mj. i pro základní vzdělávání2. 

RÁMCOVÝ vzdělávací program dle § 3 odst. 2 školského zákona: 

vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání a 

 je závazný pro tvorbu ŠVP, 

 je závazný pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

 je závazný pro posuzování učebnic a učebních textů. 

ŠKOLNÍ vzdělávací program dle § 5 školského zákona: 

 musí být v souladu s RVP, 

 obsah vzdělávání může být uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí 

učiva, 

 
1 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. 
2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT ČR, 2021. 
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 stanovuje konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, prů-

běh  

a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdě-

lávacími potřebami, 

 stanovuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole usku-

tečňuje, 

 se zveřejňuje na přístupném místě ve škole, 

 vydává ředitelka školy3. 

 
3 § 5 odst. 3 školského zákona. 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Naši školu symbolizuje aktivní interakce dítě – učitel – rodič. Všichni jsme si rovnocennými 

partnery.   

 

 

Spojuje nás upřímný zájem o každé dítě, jeho rozvoj a duševní pohodu, hledáme jeho silné 

stránky a pomáháme mu rozvinout ty oslabené. Vzdělávání jde ruku v ruce s každodenní re-

alitou, teorie se plynule prolíná s praktickou stránkou života a žáci získávají dennodenně pří-

ležitost si to při své práci uvědomit. Motivujeme děti k plnému využití jejich potenciálu, do-

vedností, schopností a k celoživotnímu vzdělávání. Vedeme děti k jejich sebeuvědomění  

a důvěře v sebe, stejně jako k respektu k druhým. 

V edukačním procesu stavíme na následujících principech: 

• Respektujeme individuální tempo žáků, jejich způsob učení a přemýšlení, vedeme je 

k tomu, aby si našli svoji strategii učení, plánovali a průběžně vyhodnocovali svůj 

učební proces, aby zažívali individuální i týmový úspěch. 
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• Máme vlastní centrum podpory a poradenství ‒ jakmile se něco nedaří, sami hned 

hledáme způsoby, jak můžeme dítěti pomoci. Naším cílem jsou spokojení žáci, kteří 

zažívají radost z poznávání. 

• Spolupracujeme s odborníky z různých oblastí a s vysokými školami, aby zprostřed-

kovali žákům své znalosti a zkušenosti, propojujeme školu s reálným životem, pra-

covním trhem a inovacemi. 

• Učitelé v naší škole musejí dobře zvládat pedagogickou diagnostiku, široké spektrum 

metod výuky (např. pro malé skupiny, pro celou třídu, individuální podporu, tandemo-

vou výuku), moderní technologie a inovace ve vzdělávání. 

• Pečujeme o rodiče a vytváříme podporující a spolupracující komunitu, pro kterou při-

pravujeme různé aktivity a akce (workshopy, tvořivé kurzy…). 

• Pečujeme rovněž o své učitele, protože chceme, aby byli skutečnými profesionály,  

a to se každý den odráželo v jejich práci se žáky. 

ZŠ „Poznávání“ s. r. o.  se hlásí k principům tzv. laboratorních škol. Jsme v úzkém kontaktu 

s 1. českou laboratorní školou, sledujeme aktivity Mezinárodní asociace laboratorních škol 

(https://www.laboratoryschools.org/). Tento osvědčený model školy lze nalézt napříč všemi 

kontinenty. Samotný koncept vznikl před více než 100 lety v USA a zakládá se na spolupráci 

univerzit a škol. Laboratorní školy představují prostředí, ve kterém se aplikují inovativní pří-

stupy a metody z různých oborů. Laboratorní škola kumuluje to nejefektivnější z oblasti vzdě-

lávání a připravuje děti na uplatnění ve společnosti 21. století. V roce 2016 vznikla první la-

boratorní škola v ČR ‒ ZŠ Labyrinth Brno (www.labyrinthschool.cz). 

 

2.1 Velikost a úplnost školy 

Dle Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. MSMT-38299/2018/11 má škola schváleny od 1. září 2022 

tyto maximální kapacity (naplněnost, normativy): 

• základní škola 120 žáků, 

• školní družina 95 žáků. 

V každé třídě je maximálně 18 žáků. Výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové. V dalších škol-

ních letech plánujeme navyšování kapacit školy. 

 

2.2 Vybavení školy 

ZŠ „Poznávání“ s. r. o. aktuálně sídlí v prostorách pronajatých ZŠ Perunova (Praha 3). Ve tří-

dách je žákům k dispozici ergonomicky upravený nábytek, který umožňuje snadnou manipu-

laci, a tedy uspořádání prostoru podle aktuálních výukových potřeb (individuální práce u sa-

mostatných stolů, práce ve dvojicích, v menších či větších skupinách).  

https://www.laboratoryschools.org/
https://labyrinthschool.cz/
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Součástí všech tříd je prostor pro práci celé skupiny v duchu principů komunitního kruhu. 

Dále je ve škola knihovna a v každé třídě je vymezena odpočinková zóna, resp. kout pro sa-

mostatné čtení. 

Ve škole jsou k dispozici počítače a internet. Ve třídách je několik tabulí. V budově pronají-

mající školy máme k dispozici tělocvičnu pro výuku tělesné výchovy. 

2.3 Ročníkové, předmětové a celoškolní projekty 

Projektová výuka, s ní úzce spojené činnostní vyučování i místně ukotvené učení představují 

nedílnou součást edukačního procesu. Aktivity tohoto typu jsou kombinovány přímo s výu-

kou jednotlivých vyučovacích předmětů. Věnuje se jim samostatně pozornost v ucelených 

výukových blocích, je na ně zaměřena i komplexnější výuková práce, do níž je zapojena i širší 

komunita. Příprava i realizace všech těchto aktivit očekává spolupráci pedagogů školy, žáků, 

rodičů i různorodých externích spolupracovníků. 

Následující tabulka shrnuje přehled hlavních projektových témat, s nimiž se pracuje vždy 

v konkrétním měsíci školního roku v třídách prvního stupně. 

září   MOJE ŠKOLA A SPOLUŽÁCI  
- Charakteristika naší školy 
- Proč je důležité se vzdělávat; různé formy formálního a neformálního 

vzdělávání  
- Spolupráce ve škole (ve skupině) 
- Individualita a tým (skupina) 
- Konflikt a dohoda (pravidla) 
- Osobnosti 

říjen  JÁ A MOJE RODINA 
- Role a vazby v rodině 
- Rodina kdysi a dnes 
- Rodina v ČR a v jiných kulturách  
- Různé formy rodiny (sólo rodičovství, nesezdané páry, LGBT) 
- Změny v rodině (rozchody a rozvody, různé formy péče o dítě atd., ná-

hradní rodičovství, ústavní péče, pěstounství) 
- Životní cyklus (vývoj mé vlastní rodiny, do jaké rodiny patřím; život  

a smrt) 

Listopad MÍSTO, KDE BYDLÍM, CESTA DO ŠKOLY 
- Město a venkov 
- Komunita  
- Mapy (základy „zeměpisu“) 
- Bezpečný pohyb po městě a venkově (bezpečnost v dopravě, bezpeč-

nost v prostoru a v kyberprostoru; „co dělat když…“) 
prosinec  ČLOVĚK A ČAS 

- Člověk na Zemi, role člověka v přírodě na Zemi (první „dějepis“) 
- Antropocentrismus  
- Vánoce – můj životní cyklus a já jako součást společnosti a lidstva  

leden  VĚCI KOLEM NÁS, PRÁCE LIDÍ  
- Řemesla 
- Praktická práce rukama  
- Vývoj práce, smysluplná práce, spravedlivá odměna za práci (vs. ne-

volnictví a vykořisťování)  



~ 8 ~ 

 

- Jak se mění profese, práce v budoucnosti (práce 4.0) 
- První „kariérové poradenství“ („Čím chci být“) 

Únor MŮJ ŽIVOTNÍ STYL A ZDRAVÍ  
- Zdravá strava  
- Zdravá péče o tělo a o duši  
- Sport a pohyb  
- Wellbeing, propojení fyzické a duševní rovnováhy / jóga a jiná cvičení  
- Lidské tělo  
- Jak pracovat se svými pocity a potřebami 
- Já a technologie, vliv technologií na vývoj člověka a jeho duševní a fy-

zické zdraví  
březen  PŘÍRODA KOLEM NÁS 

- Krajina  
- Příroda ve městě a na venkově, kulturní a přírodě blízká krajina 
- Základy ekologie  
- Voda v přírodě, význam vody pro život 
- Látky a skupenství, měření (základy „přírodopisu“) 
- Trvale udržitelný život 
- Ochrana přírody (Den Země), CHKO a NP 
- Globální oteplování  

duben  ZVÍŘATA DOMÁCÍ A VOLNĚ ŽIJÍCÍ  
- Ekosystémy 
- Živočichové a jejich role v přírodě a v ekosystémech  
- Práva zvířat (testování na zvířatech) 
- Ochrana zvířat  

květen  MOJE ZEMĚ 
- ČR/EU/svět 
- Současné Česko  
- Československo a Česko (druhý „dějepis a zeměpis“) 
- Mezinárodní společenství a instituce 
- Ochrana lidských práv 
- Občanské iniciativy, výchova k občanství  

červen  LES  

- Lesy na zemi (vývoj, změny, kácení pralesů) 
- Druhy lesů (patra v lese, monokultury a polykultury, věkově smíšené 

lesy, druhová skladby lesů) 
- Význam stromů v ekosystému  
- Hospodářské a přírodě blízké lesy  
- Proč stromy usychají a co udělat pro záchranu lesů v Česku a na světě  
- Půda 

 
 

Na druhém stupni má projektová výuka charakter multidisciplinárních projektů. Jejich pro-

střednictvím mají možnost žáci rozvíjet své zájmy a prohlubovat znalosti a dovednosti v růz-

norodých vědních oborech i dalších oblastech lidského bádání a tvoření. Práce na projektech 

je rozložena do celého pololetí, projektové týmy spolupracují napříč ročníky. Všechna témata 

nabízejí realizaci projektů ve všech vědních oblastech. Projekty žáci konzultují s konkrétními 

vyučujícími, v jejichž oboru téma realizují. Pro tyto účely jsou do rozvrhu třídy druhého stupně 

zařazeny konzultační hodiny i výukové bloky, v nichž mohou žáci svá témata rozpracovávat. 
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Výstupy realizovaných projektů jsou veřejné, výstupy musí být zpracovány v češtině a v an-

gličtině a mohou mít charakter prezentací, posterů, slideshow, filmů, referátů, esejů apod. 

Multidisciplinární projekty jsou realizována od šesté do osmé třídy. Každé pololetí má za-

střešující téma, které lze elaborovat v souladu se zájmy žáků a podle nabídky dílčích témat 

všech vyučujících druhého stupně, tj. v oblasti společenský věd, přírodních věd, lingvistické, 

umělecké apod. 

Výchozí obecné okruhy pro multidisciplinární projekty jsou: 

 Doprava 

 Sport 

 Bydlení 

 Hrdinové 

 Portrét 

 Planeta 

V průběhu celého školního roku bude výuka a další aktivity rovněž propojeny s právě probí-

hajícími svátky a výročími, významnými události v ČR a ve světě. 

Mezi dlouhodobé projekty školy patří vybudování míst poznávání, které bude otevřené široké 

komunitě, jehož prostřednictvím žáci nabudou přesvědčení, že učení je celoživotní záležitost, 

že jde o zdroj informací i podnětů, že je podstatou našeho dalšího rozvoje. V této souvislosti 

škola navazuje spolupráci s místními firmami, institucemi, dalšími vzdělávacími organiza-

cemi (DDM, vysoké školy apod.). 

Škola je rovněž v souladu s principy laboratorních škol otevřena prověřování a zkoušení růz-

norodých inovací, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v dalších oblastech lidského poznávání 

(např. moderní technologie, management, kultura, řemesla, průmysl). 

 

2.4 Charakteristiky pedagogického sboru 
Pedagogický sbor je tvořen heterogenní skupinou pedagogů, kteří jsou odborníci na různé 

oblasti vzdělávání i obory lidského poznání. Mnohé výukové bloky jsou realizovány v tande-

mech, při výuce tak participuje více pedagogů, což klade nároky na jejich vzájemnou spolu-

práci. Kromě učitelů tvoří tým školy asistenti pedagoga, kteří pracují v tandemu s třídními 

učiteli, vyučující z družiny, poradenští pracovníci centra podpory a vzdělávání, zakladatelé  

a členové širšího vedení školy. 

Za důležité charakteristiky pedagogického sboru pokládáme otevřenou komunikaci o životě 

ve škole, vzájemnou spolupráci všech členů týmu, jejich podporu a kontinuální rozvoj. Vychá-

zíme z předpokladu, že vybudování kvalitního studijního prostředí pro žáky vyžaduje stabilní 

zázemí v podobě efektivně fungujícího pedagogického sboru. Z těchto důvodů je důležité 

pravidelné a intenzivní sdílení informací, ztotožnění pedagogů s vizí školy i ochota dále pra-

covat a rozvíjet se. 

Výběr zaměstnanců probíhá formou individuálních pohovorů. Důležitým předpokladem přijetí 

nového člena týmu je jeho profesní i osobní ztotožnění s myšlenkami školy, ochota dále se 
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rozvíjet, dovednost individuální práce i týmové spolupráce, kreativita i hluboké a komplexní 

porozumění procesu výuky, učení žáků (tj. jejich způsobům osvojování znalostí a dovedností 

v souladu s principy kognitivního, sociálního i emocionálního rozvoje dětí a dospívajících)  

i odlišnostem individuální a skupinové práce. 

Komunikace v týmu probíhá na předem stanovených poradách a setkáních i akutně, v případě 

potřeby, objeví-li se jakákoliv nesrovnalost. Důležité je řešit problémy, nedorozumění, potřeby 

i další vyvstalá témata bezprostředně, nic neodkládat, do komunikace zahrnovat ty členy, kteří 

mají k dané situaci vztah. K vzájemné komunikaci využíváme široké spektrum nástrojů – pra-

videlné každotýdenní porady, osobní setkání, telefon, e-maily.  

Pravidelná setkání týmu mají charakter: 

 porady celého týmu – pravidelně 1x týdně, 

 porady centra podpory a poradenství s učiteli, 

 porady vedení (ředitel, zakladatelé) – cca 1x měsíčně, 

 supervize týmu externím pracovníkem, 

 teambuildingových setkání, 

 individuálních pohovorů vedení školy s členy pedagogického sboru. 

Nedílnou součástí práce učitelů je jejich individuální profesní rozvoj. Každý pedagog proto 

zpracuje plán osobního profesního rozvoje, který shrnuje plán působení ve škole a také další 

plán vzdělávání formou 1. akreditovaného vzdělávání v kurzech a seminářích (společné i in-

dividuální), 2. vzájemné učení (návštěvy kolegů v hodinách, návštěvy jiných škol, intervize, 

společné diskuse o nových postupech, pomůckách, metodách, vzájemná inspirace v rámci 

týmu, využití služeb mentora, kouče…); společné i individuální inspirativní návštěvy jiných 

škol. 

Do výuky jsou rovněž zapojeny principy tandemové výuky, která má několik základních cha-

rakteristik: 

 jeden vyučuje, druhý asistuje, 

 týmová výuka, 

 výuka na stanovištích, 

 diferencovaná výuka, 

 paralelní výuka, 

 kombinace všeho výše uvedeného. 
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2.5 Spolupráce se žáky, participativní učení 

Jedním z klíčových principů vzdělávání je zapojení žáků do jeho plánování a realizace. Učitel 

vede žáky k tomu, aby rozpoznávali smysl vzdělávání, resp. činností, které dělají. Tím, že ro-

zumí a ztotožňují se s tím, co při vzdělávání dělají a čemu se věnují, a učí se rozumět i cílům 

svého vzdělávání, se mohou postupně zapojovat do spolurozhodování o tom, co, kdy a jak se 

budou učit. Postupně získávají kompetenci své učení plánovat, organizovat a vyhodnocovat, 

a také při tom spolupracovat s ostatními. Učitel se stále více přesouvá z role průvodce do role 

mentora a supervizora učebního procesu každého dítěte, a stává se mu především zkušeněj-

ším a starším partnerem v učení a poznávání.  

Učitelé využívají při vyučování různé metody participace žáků na rozhodování, přizpůsobují 

tomu i za-dávání a hodnocení práce. Mimo jiné se tak stále více zvyšuje prostor pro individu-

alizaci vzdělávání každého žáka. Pedagog přitom dbá, aby se individuální vzdělávací cíle spo-

jovaly při skupinových cílech více žáků či celé třídy a posilovala se schopnost žáků koopero-

vat k dosažení cíle, a vzájemně se při tom podporovat a učit se jeden od druhého. 

Učitelé průběžně sledují každého žáka jednotlivě a poskytují mu zpětnou vazbu na jeho práci. 

Snažíme se vyvarovat slova hodnocení, neboť vyvolává dojem klasifikace a třídění žáků, což 

není efektivní. Hodnocení může probíhat v pravidelných intervalech, např. jednou za čtvrtletí. 

Pravidelně a často probíhá taková forma interakce, jejímž záměrem je rozvoj učení a pozná-

vání žáků. 

Současně se učitelé snaží klást důraz na podporu sebehodnocení žáka, jeho schopnost na-

hlížet na svou práci a reflektovat, zda se mu daří dosahovat stanovených cílů. Smyslem je 

naučit žáka nahlédnout, zda jeho práce vede k cílům, které si stanovil, a zda jsou pro něj sku-

tečně důležité. Současně s tím vedou žáka k tomu, aby si svou práci dokázal dobře struktu-

rovat, kladl si přiměřené cíle, a při jejich naplňování zažíval uspokojení a radost z učení  

a poznávání.   

Základní postupy: 

✓ Žáci si společně s učiteli stanovují dlouhodobé a krátkodobé cíle učení. Dlouhodobé 

mohou zahrnovat časový úsek 1 měsíc – 1 pololetí. Krátkodobé cíle vyjadřují plány  

v rozsahu maximálně jednoho týdne. 

✓ Cíle jsou vždy zcela explicitě stanoveny, tedy je řečeno, co se žák naučí, co vytvoří, 

vykoná, za-řídí apod. 

✓ Cíle jsou společné pro celou třídu, ale také individuální pro každého žáka v souladu  

s jeho zájmy a/nebo potřebami. 

✓ Cíle se plánují společně v rámci pravidelně stanovených diskusních hodin ve třídě 

(např. v pondělí ráno). 

✓ U dlouhodobých cílů učitel průběžně sleduje, jak se je daří plnit, případně odvozuje  

z dlouhodobého plánu více krátkodobých plánů. 

✓ Je-li to nutné, je přesně stanoveno, co, kdy, kde a jak bude vykonáno.  
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✓ Cíle se zapisují do deníků žáků, nebo zveřejňují na tabuli či nástěnce ve třídě – záleží 

na okolnostech a dohodě se žáky. 

✓ Učitel se žáky průběžně sleduje, zda se stanovené cíle daří naplňovat, co pro to žáci 

dělají, jaké úkoly si volí. Pokud se nedaří postupně přibližovat k cíli, je zapotřebí v dis-

kusi se žákem a/nebo celou třídou stanovit dílčí cíle, tedy úkoly, které budou zcela 

konkrétní, bude řečeno, kdy budou vykonány a v jakém rozsahu či množství a jejich 

prostřednictvím se postupně dojde k původně stanoveném cíli. 

✓ Pro učitele je důležité, aby si uvědomili, jakými postupnými kroky a činnostmi mohou 

být cíle žáků naplněny. Průběžně sledují, zda se tak děje, pomáhají žákům dílčí aktivity 

vykonávat, když se pokroky k cíli nedaří žákům samotným. 

✓ V souladu se stanovenými cíli se v době jejich naplnění odehrává reflexe, při níž učitelé 

poskytují žákům zpětnou vazbu. 

✓ Obdobně u konkrétních výukových cílů, resp. osvojení příslušného učiva poskytuje 

učitel průběžnou zpětnou vazbu žákům – to se děje při práci (denně, v pravidelných 

intervalech) a současně je pravidelně sdělováno žákům i rodičům online či při společ-

ných diskusích. 

Principy společné diskuse zahrnují následující: 

☺ Přesně formulovat, co se žák za sledované období naučil. 

☺ Konkrétně sdělit, zda se podařilo dosáhnout cíle, podle čeho to poznáme, podle čeho 

po-známe, že bylo cíle dosaženo zčásti. 

☺ Přesně pojmenovat, co se ještě nedaří, co je nutné trénovat a zlepšit. 

☺ Společně stanovit, co udělá žák i učitel pro to, aby došlo ke zlepšení. 

☺ Společně diskutovat, kde se stala chyba, jak k ní došlo, nač si dávat pozor, co příště 

dělat jinak. 

☺ Analýza chyby je důležitý zdroj informací. 

☺ Pokroky je třeba vždy hodnotit individuálně, nikdy v porovnání s druhými. 

Koncepce hodnocení na druhém stupni navazuje na způsoby práce se žáky na prvním stupni 

ZŠ, snaží se však o přesnější strukturu. Důraz je kladen na sebereflexi a zpětnou vazbu. Pri-

oritou hodnocení je rozvoj žáků. Do hodnocení jsou implementovány prvky kariérového vzdě-

lávání, tj. prostřednictvím sebereflexe i zpětné vazby si žáci kontinuálně uvědomují možnosti 

svého rozvoje, své silné stránky i výzvy pro další rozvoj, zvažují další sekundární vzdělávání  

i rozvoj v mimoškolních oblastech. 

Hodnocení ze strany pedagogů (avšak s významným přispěním sebereflexe a komentářů 

žáků) probíhá v těchto oblastech, které se vzájemně kombinují. Pro závěrečné výstupy, které 

hovoří o zvládnutí výuky v daném školním roce, představují srovnatelné zdroje informací: 
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1. Pedagogická diagnostika – podkladem pro hodnocení jsou I) systematické pozo-

rování žáků v průběhu studijních činností i v mezilidských interakcích a II) analýza 

produktů činnosti žáků (tj. výstupy výukové, badatelské i projektové výuky). Peda-

gogická diagnostika probíhá za účelem volby vhodných výukových metod, popř. 

pedagogických intervencí, v souladu s individuálními potřebami žáků. 

2. Formativní hodnocení – má podobu zpětné vazby žákům. Východiskem jsou 

přesně definované výukové cíle, tj. žáci vědí, co se mají naučit, čeho mají dosáh-

nout, a přesně stanovená kritéria hodnocení, tj. učitel sleduje předem zadané cha-

rakteristiky práce – jak v procesu řešení úkolů, tak při zhodnocení výsledků čin-

nosti. 

3. Sumativní hodnocení – důležitou charakteristikou je co možná největší eliminace 

vzájemného porovnávání mezi žáky. Východiskem je srozumitelné stanovení cíle 

učení, který představuje optimální výsledek (100 % výkonu). Na základě stanove-

ných hodnotících kritérií (tj. charakteristiky výsledků, které jsou při optimálním vý-

konu zvažovány) je percentuálně vyjádřeno dosažení úspěchu konkrétního žáka. 

Na stanovení tohoto hodnocení se podílejí vyučující i žáci, společně o výstupech 

diskutují, žák získá výstižné informace o povaze svého výkonu. Tato forma suma-

tivního hodnocení se snaží korespondovat se způsoby hodnocení výkonů, s nimiž 

se lze potkat v pracovním procesu. 

Sebehodnocení žáků druhého stupně má charakter tvorby digitálního portfolia, které si žáci 

průběžně po celou dobu docházky tvoří a jímž dokladují své studijní i jiné osobní úspěchy. 

Žáci v elektronické podobě sbírají záznamy o svých úspěších (fotografie, videonahrávky, 

postery, prezentace apod.). 

Souběžně s formativním i sumativním hodnocením učitelů bude probíhat také sebehodno-

cení, resp. sebereflexe žáků, která bude vycházet ze stejných principů. Nedílnou složkou hod-

nocení tak budou i společné diskuse o dosažených cílech a způsobech jejich naplňování,  

o možných výzvách a potenciálu dalšího rozvoje i o úspěších, kterých žák dosáhl. 

 

2.6 Spolupráce s rodiči 

Komunikace s rodiči tvoří významnou součást vzdělávacího procesu. Jsme školou otevřenou 

pro rodiče, snažíme se je co nejvíce zahrnovat různými formami do školních aktivit.  

Naším cílem je vytvořit adekvátní komunikační úroveň mezi školou a rodiči v následujících 

oblastech:  

 včasné sdělování informací (elektronicky, v systému Edookit), 

 reagování na zprávy, sdělení, 

 diskutování o problémech, náročných a neobvyklých situacích bezprostředně po 

jejich výskytu se snahou najít co nejrychleji řešení, 

 pravidelné setkávání pracovníků školy s rodiči.   
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Setkávání s rodiči (formální i neformální) probíhá v řadě různých podob: 

 při zahájení a ukončení školního roku – formou různých aktivit, účastní se celý tým 

školy; 

 setkání s rodiči nazvané rodičovské kavárny – 1x za měsíc; 

 tripartity žák – rodiče – učitel, zhodnocení toho, co se ve škole daří a jaké oblasti 

je potřeba posílit, jak upravit a přizpůsobit výuku individuálním potřebám apod., 

konají se jedenkrát za pololetí; 

 konzultace centra podpory a poradenství; 

 aktivity centra poznávání – zapojení žáků, rodin, využití různorodých prostor i spo-

lupráce s externími organizacemi. 

 

2.7 Školská rada 

V souladu § 167 a § 168 Školského zákona byla dne 30. září 2019 zřízena tříčlenná Školská 

rada, která se podílí na samosprávě základní školy. Její činnost v souladu se Školským záko-

nem zahrnuje mimo jiné následující (byly vybrány charakteristiky nejrelevantnější pro ZŠ „Po-

znávání“): 

Funkční období členů školské rady je tři roky. 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, 

první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce 

je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.  

Školská rada se vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich násled-

nému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schva-

luje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních 

záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje 

opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce. 

 

2.8 Spolupráce s dalšími subjekty 

Jde o základní princip laboratorní školy. Do výuky budou přicházet odborníci a experti z dal-

ších institucí, organizací, z různorodých pracovišť (věda, průmysl, trh práce, ekonomika, umě-

lecká sféra, sportovní odvětví, řemesla). 

Cílem není vychovávat vědce, akademiky, podnikatele, ale zprostředkovat žákům seznámení 

s co nejširším spektrem aktivit i profesí, s nimiž se mohou setkat v budoucím životě. Žáci si 

vyzkouší něco, co možná nikdy nebudou dělat, ale budou s tím mít praktickou zkušenost, 

nebo si díky těmto zážitkům a zkušenostem ujasní své budoucí profesní směřování. 
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2.9 Mezinárodní spolupráce 

Ve spolupráci s Laboratorní školou Labyrinth v Brně jsou v kontaktu s Mezinárodní asociací 

laboratorních škol – https://www.laboratoryschools.org/ (USA). Škola je dále v kontaktu 

s Centre for Studies on Inclusive Education – http://www.csie.org.uk/ (UK). V neposlední 

řadě je škola v kontaktu s Feuersteinovým institutem – http://www.icelp.info/ (Izrael) a Me-

zinárodní organizací pro kognitivní vzdělávání – https://www.coged.org/. 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Edukační proces stavíme na třech klíčových pilířích, jež se vzájemně kombinují. Cílem je bu-

dovat školu, jež je otevřená svému okolí, reflektuje vývoj ve společnosti a ve světě a vytváří 

pro žáky takové studijní prostředí, které je připravuje na výkon profese i osobní život v 21. 

století. 

1. Individuace a diferenciace – model výuky, kterým se do dnešní doby řídí značné množství 

škol, se před mnoha staletími inspiroval prostředím kostelů. Učitel „káže“ od tabule, žáci sedí 

v lavicích a přijímají (podobně jako členové farnosti při bohoslužbách). Dnes již víme, že 

školní prostředí i učební proces potřebují poněkud odlišnou dynamiku a popisovaný vzor se 

nejeví plně funkční. Pracuje se skupinou žáků jako s davem, očekává mnohdy neexistujícího 

průměrného žáka, jenž pracuje přesně v souladu s výkladem učitele. 

Princip individuace a diferenciace klade důraz na individuální potřeby žáků, na jejich speci-

fické tempo práce i konkrétní profil studijních předpokladů. Stanovujeme osvojení základních 

znalostí a dovedností, každý žák se pak v souladu se svými zájmy, pracovním tempem i dis-

pozicemi dále rozvíjí po své individuální trajektorii. Je možné, že nastává ve třídě situace, kdy 

jeden žák zná téma velmi komplexně a do hloubky, druhý ho zvládá na základní úrovni, a to 

ještě s podporou určitých pomůcek. I takový systém koresponduje s principy diferenciace. 

Výkon a výsledky jsou druhotné, primární je proces učení a přetrvávající zájem žáků o učení. 

Vycházíme z předpokladu, že pouze úkoly, které jsou pro žáky přiměřeně náročné, je motivují 

k práci a vedou k ochotě dále se učit. Zájem o učení a radost z poznávání jsou projevem 

vnitřní motivace, což s sebou neodmyslitelně přináší nutnost stanovovat se žáky takové stu-

dijní cíle, jež odpovídají jejich možnostem. 

2. Kognitivní přístup ke vzdělávání – klíč k porozumění tomuto principu tkví v uvědomění roz-

dílů mezi slovesy učit a učit se. Zatímco učitel učí, vzdělává a zprostředkovává informace, 

znalosti a dovednost za využití svých profesních dovedností, tj. odborné znalosti, didaktické 

dovednosti, sociální dovednosti, pedagogicko-psychologické i speciálně pedagogické do-

vednosti, žák informace přijímá, začleňuje do svých dosavadních struktur znalostí, dále s nimi 

pracuje, snaží se jim porozumět i je využít při různorodých činnostech. Toto vše činí v souladu 

s rozvojem svých kognitivních neboli poznávacích schopností. Kognitivní procesy i kognitivní 

funkce tvoří nedílnou součást procesu „učení se“ a musí být neustále zvažovány v procesu 

„učení“, tedy v momentech, kdy učitel se žáky pracuje. Každý kognitivní proces je sycen řadou 

dílčích kognitivních funkcí, naopak soubory kognitivních funkcí se slučují do podoby tzv. exe-

kutivních funkcí, jež se v současné době ukazují jako důležitější předpoklad školního vzdělá-

vání než prostá výše inteligence. 

Základní kognitivní procesy zahrnují: pozornost, vnímání, paměť, učení, řeč, inteligenci, myš-

lení, představivost, kreativitu. Exekutivní funkce jsou pak členěny na kognitivní flexibilitu (pra-

covní paměť, rozdělení pozornosti, využití zpětné vazby), stanovování cílů (iniciace úkolu, plá-

nování, organizace), kontrolu pozornosti (výběr podnětů = selektivita pozornosti, seberegu-

lace, sebepozorování, inhibice), zpracování informací (plynulost, účinnost, rychlost). 

3. Učení jako celoživotní proces – tímto je myšleno nejen učení v souladu s nároky světa za 

zdmi školy, ale také učení společně s dalšími generacemi. Škola představuje centrum vzdě-
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lávání, které ukazuje žákům, k čemu jim osvojené znalosti a dovednosti slouží, jak s nimi mo-

hou nakládat v dalšími životě. Současně přibírá ke svému dění širokou komunitu rodin i loka-

lity, v níž působí, a společně se žáky jim nabízí možnost dalšího učení v nejširším slova 

smyslu. 

Tento aspekt vzdělávání s sebou přináší také nutnost podpory žáků z hlediska jejich začle-

nění do společnosti. Zatímco požadavek individuace a diferenciace klade důraz na vnímání 

sebemenších rozdílů mezi žáky a úpravu podmínek učení v souladu s nimi, požadavek inte-

grace učení do každodenního života všech generací s sebou nese podporu rozvoje skupino-

vého života, tedy rozvoje sociálních dovedností, k němuž slouží společné aktivity žáků jed-

notlivých tříd i celé školy a vnímání členů školy (žáků i pedagogů) jako sociální skupiny, ve 

které se od sebe učí dalším dovednostem nutným pro budoucí profesní i osobní život. 

 

3.1 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření a roz-

víjení klíčových kompetencí žáků4 . V charakteristice ŠVP jsou vymezovány na úrovni školy 

s tím, že jsou uplatňovány všemi pedagogy. Jedná se tedy o metody a formy práce, aktivity  

a pravidla, kterými zajišťujeme utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u všech žáků. Lze 

mezi zařadit například: 

 využívání rozmanitých zdrojů informací: učebnice, encyklopedie, internet, knihovna 

apod. 

 využívání rozmanitých vyučovacích metod a organizačních forem práce: týmová 
práce, skupinové učení, tandemová výuka, vedení dialogu, prezentace – individuální  
i skupinová, projektová výuka apod. 

 aktivní spolupráce s rodiči, regionálními institucemi i jednotlivci: městský úřad, ob-
čanská sdružení, komunitní centra, domy dětí a mládeže, muzea apod. 

 využívání metod k proměně klimatu ve třídách: ranní hodnotící kruhy, třídnická hodina, 
preventivní programy rizikového chování (např. Zipyho kamarádi, Jablíkovi kamarádi, 
Skills Builder), přednášky a workshopy s odborníky apod.  

 
Vzdělávacími strategiemi, které využíváme při výuce, chceme dospět k tomu, aby si žáci osvo-

jili znalosti a dovednosti, které jsou využitelné v reálném životě.  Respektujeme individualitu 

každého žáka, jeho způsob přemyšlení, vedeme ho k tomu, aby si našel svoji strategii učení, 

plánoval a průběžně vyhodnocoval svůj vzdělávací proces, aby zažíval individuální i týmový 

úspěch. 

Snažíme se, aby žáci uměli vyhledávat informace, použít informace při návrhu řešení různých 

situací, prezentovat své poznatky, hodnotit sebe sama (sebeevaluace), dávat poznatky do 

souvislostí. Snažíme se, aby byli emocionálně připraveni pro život, chovali se eticky a mo-

rálně, vnímali estetické a kulturní hodnoty. 

 
4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT ČR, 2021, str. 10 
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Do výuky zařazujeme aktuální domácí i zahraniční témata. 

Ve výuce využíváme pracovní sešity, učebnice různých nakladatelství, vytváříme si své ma-

teriály a pomůcky. 

Každý učitel si v rámci svých vyučovacích předmětů sestavuje plány, které obsahují časové 
rozvržení učiva a zároveň i volbu výukové strategie. Je zřejmé, že každý učitel bude mít své 
strategie, které se mohou měnit v závislosti na složení třídy, vývoji třídy i jednotlivých žáků  
a řadě dalších okolností. Každý učitel si tedy volí strategie a metody výuky sám v závislosti 
na mnoha faktorech. Není nezanedbatelný ani věk žáků, individualita jednotlivých žáků, klima 
celé třídy. 
 
Mezi zásady efektivní výuky řadíme: 
 
 klima třídy – jsou zapotřebí atmosféra důvěry; pozitivní vztahy mezi žáky, žáky a uči-

telem jsou důležité aspekty výuky; 

 prostředí třídy; 

 smysluplný a přiměřený obsah výuky; 

 přiměřený čas; 

 spolupráce v týmu; 

 okamžitá zpětná vazba. 

Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělávání a výsledky svého 

učení. Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi 

předměty.  

Cíleně jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence žáků. Hlavní aktivity, které jsou součástí 

výuky, jsou zařazovány variabilně v souvislosti s organizačními a technickými možnostmi 

školy, v závislosti na zájmech a postojích konkrétního třídního kolektivu. 

Klíčový princip vzdělávání je zapojení dětí do jeho plánování a realizace. Učitel vede děti 

k tomu, aby rozpoznávaly smysl vzdělávání, resp. činností, které dělají. Tím, že děti rozumí  

a ztotožňují se s tím, co při vzdělávání dělají a čemu se věnují, učí se rozumět i cílům svého 

vzdělávání a mohou se postupně zapojovat do spolurozhodování o tom, co, kdy a jak se bu-

dou učit. Postupně získávají kompetenci si své učení plánovat, organizovat a vyhodnocovat, 

a také při tom spolupracovat s ostatními. Učitel se stále více přesouvá z role mentora a su-

pervizora učebního procesu každého dítě a stává se mu především zkušenějším a starším 

partnerem v učení a poznávání. 

 

3.2 Cíle školního vzdělávacího programu 

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a po-

skytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké 
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životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání proto usilujeme o naplňování těchto 

hlavních cílů:  

1) Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Vybírat si  

a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, vyhledávat a třídit 

informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat  

v procesu učení a v praktickém životě, využívat informační a komunikační prostředky a tech-

nologie.  

2) Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. 

Samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat  

a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, uvádět věci a znalosti do souvislostí a 

na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, volit vhodné 

způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené 

postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací.  

3) Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Formulovat a vyjadřovat své myš-

lenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, 

naslouchat jiným a porozumět jim, obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumen-

tací.  

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

Spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce  

v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu, aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi 

obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných.  

5) Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osob-

nosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Mít sebevědomé vystupování, pozitivní 

představu  

o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich 

přesvědčení nebo názory, řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení 

principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti, schopnosti hodnotit výsledky 

vlastní činnosti i činnosti jiných.  

6) Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Schopnosti ochrany 

životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítit se do situací ostatních 

a respektovat jejich přesvědčení nebo názory.  

7) Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. 

Schopnost ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, používat bezpečně materiály, nástroje 

a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zod-

povědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, dle svých možností poskytnout účinnou 

pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. 

8) Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodno-

tám, učit je žít společně s ostatními lidmi. Vnímat kulturní i historické dědictví jako významný 

fenomén, být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných.  
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9) Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi  

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní ži-

votní a profesní orientaci. Využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, rozvíjet své podnikatelské 

myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského zá-

měru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání. 

 
3.3 Strategie naplňování klíčových kompetencí  

Jak vést žáky k získávání klíčových kompetencí? 

Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně-vzdě-

lávacího programu školy, ale také uplatňování takové formy a metody práce s žáky, aby do-

cházelo k rozvoji osobnosti žáka jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových 

kompetencí současně. Usilujeme o co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost 

volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak 

vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem školy v etapě základního vzdě-

lávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi. 

Následující tabulka vymezuje klíčová slova, která uvozují určité klíčové kompetence. Logická 

posloupnost spočívá v hledání významů klíčových slov, v jejich funkční provázanosti s vý-

stupy, vzdělávacími strategiemi učitele a učivem. 

 

Klíčové slovo uvozující 
klíčovou kompetenci 

Výklad obsahu klíčového slova (co dělá žák, co umí, co 
lze vysledovat z jeho projevů chování) 

učit se  
kompetence k učení 

Efektivně se učí pro život a používá učební strategie, které od-
povídají jeho možnostem. 

řešit problém 
kompetence k řešení  
problémů 

Nalézá vhodné postupy pro vyřešení problému a sestaví 
konstruktivní postup řešení problému. 

komunikovat 
kompetence  
komunikativní 

Porozumí různým druhům sdělení a na tato sdělení vhodně 
reaguje. 
 

spolupracovat 
kompetence sociální  
a personální 

Dokáže se cíleně domluvit na společném konání – tedy na-
příklad o práci, jejím průběhu a výsledcích. 
 

občan  
kompetence občanské  

Dodržuje společností dohodnuté normy – pravidla. Dokáže se 
vcítit do role druhého a jedná tak, aby neohrožoval druhé. 
 

práce 
kompetence pracovní 

Plní zadané úkoly podle svého osobnostního maxima. Přimě-
řeně věku si osvojí pracovní návyky a je schopen na nich sta-
vět. 
  

 



~ 21 ~ 

 

Jednotlivé klíčové kompetence jsou rozvíjeny ve vzdělávacích oblastech, které jsou pře-

hledně uvedeny v následující tabulce. Každá oblast umožňuje realizovat většinu klíčo-

vých kompetencí stanovených RVP. V tabulce uvádíme vždy jenom tu kompetenci, kterou 

pokládáme v této oblasti za převládající. 
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Vzdělávací oblast Cíl vzdělávací oblasti 

Klíčové kompe-

tence (klíčové 

slovo) 

Ostatní rozvíjené  

klíčové kompe-

tence 

JAZYK A JAZY-

KOVÁ KOMUNI-

KACE 

schopnost dorozu-
mět se s ostatními 
lidmi a porozumět 
informacím 

komunikovat 
učit se řešit pro-

blém spolupracovat 

tvořit 

MATEMATIKA  

A JEJÍ APLIKACE 

zjednodušení rozu-
mového poznávání 
přírodních zákoni-
tostí pomocí mate-
matických symbolů 

řešit problém 
učit se komuniko-
vat tvořit spolupra-
covat 

INFORMATIKA 
schopnost porozu-
mět, třídit a zpraco-
vávat informace 

řešit problém 

učit se tvořit 

zdravé podnika-

telské dovednosti 

 
 

ČLOVĚK A JEHO 

SVĚT, ČLOVĚK  

A SPOLEČNOST, 

ČLOVĚK A PŘÍ-

RODA 

poznávání člověka a 
jeho postavení v 
systému lidské spo-
lečností v minulosti i 
dnes 

občan 

empatie řešit 

problém spolu-

pracovat komu-

nikovat učit se 

tvořit 

 
 

UMĚNÍ A KUL-

TURA 
fantazijní poznávání 
světa 

práce 

tvořit komuni-

kovat spolupra-

covat řešit pro-

blém 
 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

osvojení zdravého 
životního stylu a 
ochrana vlastního 
zdraví 

zdraví 
spolupracovat ob-
čan řešit problém 
komunikovat 

ČLOVĚK A SVĚT 

PRÁCE 

schopnost prakticky 
zvládnout manuální 
činnosti světa a zvo-
lit si vhodné povolání 

práce 

občan podnikatel-

ské dovednosti 

spolupracovat řešit 

problém 
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KOMPETENCE K UČENÍ 

Žák: 

 učí se cíleně; 

 osvojí si strategie učení a je motivován pro celoživotní učení; 

 umí oddělit nepodstatné informace od podstatných; 

 chápe poznatky v souvislostech, navazuje na svoje zkušenosti; 

 dokáže získané poznatky předávat dál, prezentovat je; 

 aktivně se podílí na výuce. 

 

Učitel: 

 během výuky vytváří takové aktivity, které vedou žáka k objevování informací, jejich 

porovnávání a třídění; 

 vede žáky k efektivnímu plánování, učí žáky učit se; 

 vede žáky k sebehodnocení, k samostatnosti a zodpovědnosti za své konání; 

 individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich šanci prožít úspěch; 

 podporuje a podněcuje žáky v kreativitě a při realizaci jejich vlastních nápadů; 

 zadává žákům zajímavé a smysluplné úkoly, které je motivují k další práci a které mají 

praktickou využitelnost; 

 využívá návodů, schémat, myšlenkových a mentálních map; 

 motivuje žáky k vyjadřování svých pocitů, k pohledu na svět z různých perspektiv; 

 zvyšuje efektivitu učení používáním informačních a komunikačních technologií; 

 vede žáky ke čtení s porozuměním, kritickému a logickému myšlení. 

Při procesu učení se často používá: kooperativní učení, práce s chybou, vyhledávání a třídění 

informací, experimentování. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Žák je schopen problém: 

 rozpoznat; 

 pojmenovat; 
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 zaujmout k němu postoj; 

 získat k němu další informace; 

 navrhnout pro něj vhodná řešení, obhájit ho a prezentovat. 

 

Žák: 

 si uvědomuje zodpovědnost za své jednání, umí najít chybu, pracovat s ní a odstranit 

ji; 

 se nenechá odradit případným neúspěchem; 

 umí aplikovat osvědčené postupy pro řešení obdobných problémových situací; 

 připravuje různé aktivity pro mladší spolužáky, podílí se na všech fázích příprav, na 

plánování, realizaci i hodnocení. 

 

Učitel: 

 u žáků rozvíjí schopnost spolupracovat, respektovat práci vlastní a druhých; 

 používá pozitivní motivace, navozuje atmosféru důvěry a spolupráce; 

 vede žáky k tomu, aby byli schopni využívat skupinovou práci, vzájemnou pomoc při 

učení, aby byli schopni nabídnout pomoc nebo o ni požádat, ocenit zkušenosti dru-

hých i svoje a čerpat poučení ze spolupráce; 

 ukazuje sociální kompetence na praktických cvičeních a úkolech, využívá k tomu mo-

delové situace; 

 vede žáky ke schopnosti střídat role ve skupině (s různou mírou odpovědnosti); 

 učí žáky vytvářet, reflektovat a případně aktualizovat pravidla, na kterých se sami po-

dílejí, a následně je respektovat; 

 eliminuje vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky; 

 se podílí na vytváření příjemné atmosféry při práci v týmu. 

Při procesu učení se často používá: učení se v souvislostech, řešení mezioborových pro-

blémů, využívání rozmanitých zdrojů informací. 

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

Žák je schopen:  

 porozumět různým druhům sdělení a vhodně na reagovat; 
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 diskutovat na různá témata  

 pracovat/komunikovat v rozmanitých skupinách  

 aktivně naslouchat a respektovat názor jiných  

 formulovat svůj názor a obhájit ho  

 vhodně formulovat otázky a odpovědi; 

 používat i jiné formy komunikace (nonverbální komunikace). 

 

Učitel: 

 předkládá žákům různé formy komunikace; 

 vede žáky k tomu, aby využívali různé formy komunikaci a aby si zároveň uvědomovali 

nebezpečí, které je s nimi spojeno (např. sociální sítě); 

 učí žáky výstižně a kultivovaně komunikovat; 

 podporuje přátelské vztahy uvnitř třídy, mezi třídami atd.; 

 vede žáky k tomu, aby uměli obhajovat, argumentovat vhodnou formou svůj vlastní 

názor a přesvědčovat o tom své oponenty; 

 učí žáky naslouchat názorům jiných a umění diskuse; 

 podporuje komunikaci s partnerskými školami, a to jak v českém, tak cizím jazyce; 

 učí žáky pracovat zpracovávat videozáznamy, fotografie atd.; 

 učí žáky orientovat se v různých typech schémat, obrázků, grafů a tabulek a získávat 

z nich údaje; 

 vede žáky k tomu, aby po své prezentaci hodnotili svoji práci (podle návodných krité-

rií), aby byli schopni adekvátně reagovat na hodnocení ostatních a aby byli schopni 

přijmout případnou kritiku; 

 učí žáky, v případě potřeby, uplatňovat obrannou komunikaci proti manipulaci a násilí,  

k ovládnutí dovedností asertivního jednání. 

Při procesu učení se často používá: uplatňování forem diskuse – formulace a vyjadřování 

vlastních myšlenek, kultivace písemného i ústního projevu, argumentace a interpretace jako 

základní nástroj diskuse. 
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

Žák je schopen: 

 domluvit se na společném konání (s tím souvisí pravidla, povinnosti, uvědomění si své 

zodpovědnosti); 

 naplánovat a dodržovat dohodnutý postup (respekt k ostatním členům); 

 pojmenovat svoje emoce v daném okamžiku; 

 respektovat přidělenou roli. 

 

Učitel: 

 používá pozitivní motivace, navozuje atmosféru důvěry a spolupráce; 

 vede žáky k tomu, aby byli schopni využívat skupinovou práci, vzájemnou pomoc při 

učení, aby byli schopni nabídnout pomoc nebo o ni požádat, ocenit zkušenosti dru-

hých i svoje a čerpat poučení ze spolupráce; 

 ukazuje sociální kompetence na praktických cvičeních a úkolech, využívá k tomu mo-

delové situace; 

 vede žáky ke schopnosti střídat role ve skupině (s různou mírou odpovědnosti); 

 učí žáky vytvářet, reflektovat a případně aktualizovat pravidla, na kterých se sami po-

dílejí, a následně je respektovat; 

 eliminuje vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky; 

 se podílí na vytváření příjemné atmosféry při práci v týmu; 

 u žáků rozvíjí schopnost spolupracovat respektovat práci vlastní a druhých.    

Při procesu učení se často používá: využívání forem sociálního učení (hraní rolí, skupinová 

práce), zapojení žáků do organizace činnosti školy, rozvoj seberegulace. 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

Žák je schopen: 

 dodržovat a respektovat společností dohodnuté normy/pravidla; 

 vcítit se do role druhého (empatie) a jednat tak, aby svým jednáním neohrožoval druhé; 

 vytvářet si postoje na základě mravnosti a morálky; 

 rozpoznat špatné modely jednání (např. extrémistické projevy) a upozornit na ně; 
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 přizpůsobit své zájmy zájmům skupiny a konat ve prospěch skupiny; 

 podílet se na budování školní demokracie (třídní samospráva, školní parlament, ko-

munitní kruh); 

 hodnotit různé situace, události, formy jednání z různých úhlů pohledu; 

 respektovat, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. 

 

Učitel: 

 připravuje žáky k tomu, aby si uvědomovali svoji svobodu a z toho vyplývající zodpo-

vědnost k sobě a k ostatním; 

 se spolupodílí na vytváření pravidel chování, školní řád navazuje na pravidla vytvořená 

ve třídách; 

 učí žáky respektovat individuální rozdíly, národnostní, kulturní apod.; 

 ukazuje na praktických příkladech, jak se správně rozhodnout v dané situaci a při-

jmout odpovědnost za své rozhodnutí; 

 vede žáky k tomu, aby si uvědomovali svoje práva a povinnosti nejen doma a ve škole, 

ale i v běžném životě; 

 vede žáky k uvědomování kulturního a historického dědictví naší země (uvědomění si 

vlastní identity), k poznávání zvyků a tradic v různých částech světa a respektování 

jich; 

 svým osobním příkladem vede žáky k zapojení i do mimoškolních/komunitě prospěš-

ných aktivit; 

 na názorných a modelových příkladech ukazuje žákům, jak rozpoznat názory a postoje 

odporující základním demokratickým principům; 

 vede žáky k rozpoznání kvality od kýče a bulváru. 

Při procesu učení se často používá: metod sebepoznávání a sebehodnocení, respektování 

tradic historických, kulturních, spolupráce se zahraničními školami. 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

Žák je schopen: 

 plnit zadané úkoly na maximum (rozpoznat své limity); 

 naplánovat a vybrat vhodný postup při různých druzích práce; 

 pracovat podle návodu; 
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 osvojovat si vhodné pracovní návyky; 

 aktivně se zapojovat do školních akcí; 

 dodržovat pravidla bezpečnost práce tak, aby neohrozil sebe ani ostatní; 

 vážit si práce druhých; 

 rozpoznat porušení zásad bezpečnosti; 

 rozpoznat a ocenit kvalitní práci svoji i druhých; 

 využívat při práci získaných zkušeností; 

 reflektovat svoje možnosti při volbě budoucího povolání. 

 

Učitel: 

 pomáhá žákům poznávat rozvíjet své pracovní schopnosti i reálné možnosti (sebe-

hodnocení); 

 vede žáky k organizování a plánování práce; 

 ukazuje žákům, jak uplatňovat získané vědomosti a dovednosti; 

 motivuje žáky k aktivnímu zapojení do všech činností ve škole; 

 doplňuje výuku praktickými exkurzemi; 

 podporuje žáky v jejich zájmech, v jejich osobním rozvoji; 

 vede žáky k přizpůsobení pracovním podmínkám a prostředí, k plánování činností,  

k jejich úspěšnému provedení a vyhodnocení; 

 stanovuje se žáky kritéria kvalitní práce; 

 podporuje osobní přínos každého žáka; 

 vyžaduje dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví; 

 na osobním příkladu ukazuje pravidla, která je potřebné dodržovat při různých for-

mách práce; 

 zahrnuje do výuky takové aktivity, které vedou k tomu, že žáci pracují samostatně i ve 

skupině, přichází na to, že často k výsledku vede více cest a prožívají radost ze své 

práce. 

Při procesu učení se často používá: projektování činností, využívání pracovních nástrojů, 

hodnocení a sebehodnocení praktických činností. 
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3.4 Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata reprezentují v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí 

základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí 

příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají roz-

víjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata obsahují silný 

výchovný aspekt a napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji žáků, vytvářejí pro-

stor pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Nároky kladené na utváření vědo-

mostí a dovedností žáků budou vždy plně respektovat jejich individuální možnosti.  

Průřezová témata prostupují celým školním vzdělávacím programem Základní školy „Pozná-

vání“. 

V průběhu základního vzdělávání jsou žákům postupně nabízeny všechny tematické okruhy 

jednotlivých průřezových témat. Průřezová témata jsou využívána jako integrativní součást 

vzdělávacího obsahu. Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem konkrét-

ních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo 

školu. 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata5: 

 Osobnostní a sociální výchova (OSV) vede žáky k rozvoji vlastní osobnosti v rámci 

sociálních interakcí v kolektivu třídy, školy. Rozvíjí dovednosti pro komunikaci, koope-

raci, řešení problémů a sociálních rolí. Vede k sebehodnocení, podporuje uvědomění 

své osobnosti, motivuje k další práci. 

 Výchova demokratického občana (VDO) vede žáky k uvědomění svých práv a povin-

ností. Učí žáky principům demokratické společnosti k respektu, toleranci, odpověd-

nosti, respektu ke kulturním, etnickým a jiným odlišnostem. Směřuje žáky ke kritic-

kému myšlení – k dovednosti vyjádřit svůj názor, obhájit ho, ale zároveň přijmout od-

lišné názory – i k vedení dialogu. 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) vede žáky k pozná-

vání odlišných kultur, životních priorit, k pochopení odlišných hodnotových žebříčků, 

k vzájemnému respektu a toleranci, pomáhá překonávat stereotypy a předsudky. Učí 

žáky nebýt pouhými pasivními příjemci informací, ale vede je k jejich objevování  

a ověřování. Kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu 

prostředí života. 

 Multikulturní výchova (MKV) vede žáky k poznání vlastní kultury i k porozumění od-

lišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání 

a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Multikulturní výchova 

se dotýká mezilidských vztahů ve škole (vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzá-

jem), mezi školou a rodinou. 

 
5 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT ČR 2021, str.124. 
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 Environmentální výchova (ENV) vede žáky k naplňování principů trvalé udržitelnosti, 

k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje životní styl a hodnotovou 

orientaci žáků. Vede žáky k uvědomění důsledků svého chování. 

 Mediální výchova (MED) vede žáky od pasivního přijímání informací, k ověřování in-

formací z různých zdrojů, k porozumění, zpracování, vyhodnocení a zaujetí vlastního 

stanoviska vůči různým mediálním sdělením, ke schopnosti informace dále předávat. 

 

3.5 Poskytování poradenských služeb ve škole 

Součástí školy je také centrum podpory a poradenství, v němž působí psychologové, speci-

ální pedagogové, výchovný poradce, metodik prevence i další odborníci zabývající se pora-

denstvím a podporou žáků (např. kariérový poradce, asistenti pedagoga). 

Jakmile se něco nedaří, žáci s trápí s učením, nebo jim něco jiného komplikuje radost z učení, 

pokládáme za nesmírně důležité jednat okamžitě. Na nic nečekat a hledat způsoby, jak žákům 

pomoci a jejich neutěšenou situaci změnit. Naším cílem jsou spokojení žáci, kteří mají radost 

z poznávání. Proto poradenské pracoviště nabízí služby žákům, jejich rodičům i učitelům, 

kdykoli je to potřeba. 

Důležitá je prevence, proto nesmíme čekat na další selhávání dětí, jakmile se ukáže, že jim 

něco nejde, hned to musíme řešit. Pokládáme za důležité mít poradenské pracoviště přímo 

ve škole, ať žáci nemusí nikam docházet, ať jsou ve svém prostředí, ať je práce poradenských 

pracovníků a učitelů co nejvíce propojená, ať mohou být v každodenním kontaktu, ať mají 

příležitost o žácích co nejvíce zjistit a průběžně sledovat jejich vývoj. 

Prevenci výukových nezdarů i rizikového chování mají v každodenní kompetenci také učitelů 

při práci se žáky. Pro tyto účely jsou ve škole mimo jiné realizovány programy pro podporu 

vztahů ve třídě a rozvoj sociálních dovedností. 

Předpoklady kvalitního fungování poradenství napříč celým pedagogickým sborem i členy 

centra podpory a poradenství: 

• Přesně rozdělené kompetence – každý ví, co má na starosti, členové se vzájemně do-

plňují v činnostech, spolupracují. 

• Na každý školní rok vytváří každý člen týmu plán základních aktivit, včetně termínů 

jejich realizace. 

• Členové týmu se scházejí na pravidelných poradách, mají dohodnutý funkční systém 

sdílení in-formací. 

 

3.5.1 Kariérové poradenství 

Na základě spolupráce s Centrem kompetencí z.s. je do edukačního procesu zakomponováno 

kariérové poradenství. Jde o hraniční oblast poradenství, která současně spadá do vzdělávací 

oblasti Člověk a svět práce. 
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Základním východiskem kariérového poradenství je fakt, že nevíme, jaké spektrum profesí se 

bude nabízet za bezmála dvacet let našim žákům. Proto je rozvíjíme v co největší šíři a sou-

časně jejich učení úzce propojujeme s životem ve společnosti, s děním za „zdmi školy“. 

Výuka žáků, rozvoj jejich znalostí, dovedností i kompetencí odráží přípravu na další studium, 

život i kariéru v nejširším slova smyslu. Při učení jsou tak žáci pobízeni, aby sbírali důkazy  

o svých úspěších, reflektovali rozvoj svých dovedností a znalostí, propojovali volnočasové 

aktivity se školním učením a cíleně si uvědomovali, kdy, jak a co si osvojují a jaký to má dopad 

na jejich další každodenní život. 

Ve výuce hraje klíčovou roli také spolupráce s externími organizacemi (státními, komerčními, 

neziskovými), které žákům ukazují svět práce a současně přímo propojí to, co se žáci učí ve 

výuce, s prací lidí i jejich kariérovým rozvojem. 

Základní principy: 

 Žáci se seznamují od první třídy s různými profesemi – formou exkurzí, společných 

aktivit, diskusí. 

 Do výuky jsou pravidelně zapojovány projekty, jež souvisejí nejen s osvojováním zna-

lostí, ale je evidentní vazba mezi učením a využitím poznaného ve výkonu profese  

(v kterékoli oblasti – trh, zemědělství, věda, průmysl, řemesla, ...). 

 V rámci sebereflexí a sebehodnocení si žáci definují, co jsou jejich silné stránky, které 

mohou být využity při volbě budoucí profese. 

 Učitelé i další edukátoři uvažují o uplatnění žáků – nevychováváme „akademiky“, vy-

chováváme lidi, kteří se budou umět uplatnit v dospělém životě a budou aktivně par-

ticipovat na životě společnosti, ať je to jakoukoli formou. S touto myšlenkou zvažu-

jeme edukační proces žáků, jejich silné i slabé stránky, jejich cíle rozvoje a vzdělávání. 

 Má-li žák poměrně přesnou představu, čemu se chce v budoucnu věnovat, víme o tom, 

ve výuce je podporován a oceňován za své zájmy a ambice, je mu umožněno se roz-

víjet směrem, který si přeje. 

 Žáci spolu své zájmy sdílí, diskutují o svých představách, o uplatnění v životě, který 

vyplývá z jejich silných stránek i dovedností, dispozic atd. 

 Od šesté třídy si žáci vedou digitální portfolio, v němž si evidují důkazy o svých úspě-

ších, dokončených úkolech, splněných výzvách a všech dalších výsledcích své čin-

nosti, které pokládají za významné či jinak unikátní. Jde o doklady v podobě prezen-

tací, posterů, fotografií, video či audionahrávek, slideshow, scanů dokladů potvrzují-

cích určitý osobní úspěch (dopis, smlouva apod.), konkrétních výstupů (dokumenty, 

přehledy, souvislé texty apod.). 

 Při realizaci projektové a badatelské výuky a prezentaci výsledků žákovských projektů 

je nedílnou součástí práce žáků také seznámení s profesemi, jež bezprostředně sou-

visejí s jejich tématem, tj. kde a jak jsou osvojené znalosti využitelné, jak jsou apliko-

vány. 
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 Do výuky jsou pravidelně zařazovány workshopy, přednášky anebo exkurze, které 

představují konkrétní profese. 

 V rámci komunitních kruhů jsou zařazovány rozvojové aktivity, které se zaměřují na 

identifikaci kompetencí žáků – co se jim daří, v čem se cítí sebejistí, čemu přisuzují 

pozitivní hodnotu a proč. 

 Alespoň jednou za pololetí probíhá projektový den zaměřený na kariérové vzdělávání. 

 V deváté třídě žáci absolvují pracovní stáž podle své volby – ve formě tzv. stínování 

stráví několik dní ve firmě / podniku / organizaci / instituci, v níž budou sledovat kon-

krétního pracovníka, povedou s ním rozhovor, pokusí se zmapovat, jak vypadá jeho 

pracovní den, co vše musí znám a umět, s kým spolupracuje apod. Výstupy ze stáží 

budou prezentovány formou žákovské minikonference. 

 

3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Realizace podpůrných opatření patří mezi každodenní součásti edukačního procesu. Podílejí 

se na nich učitelů i členové centra podpory a vzdělávání (tj. školního poradenského praco-

viště), které je součástí školy. Mezi základní aktivity, jež si kladu za cíl saturovat speciální 

vzdělávací potřeby žáků, včetně žáků s nadáním, patři: 

 Podpora žáků i učitelů ve výuce – je-li to potřeba, členové centra jsou k dispozici uči-

telům, na konkrétní vyučovací hodinu a/nebo na konkrétní aktivitu, aby bylo zajištěno, 

že všichni žáci mají možnost účinně pracovat a učit se. 

 Screening a podpora pedagogické diagnostiky v případě speciálních potřeb žáků. 

 Komplexní diagnostika založená na principech tzv. dynamického vyšetření. Cílem di-

agnostiky je zmapovat proces učení a přemýšlení žáků, odhalit jejich silné stránky  

i zdroje obtíží a následně stanovit vhodné postupy prevence či intervence. 

 Tvorba plánů podpory pro konkrétní žáky, tedy plánů pedagogické podpory (PlPP)  

a individuálních vzdělávacích plánů6 (IVP). Vycházíme z předpokladu, že tito žáci se 

učí jinak, než jsou běžné postupy. Naším úkolem je odhalit, jaké postupy jim při učení 

vyhovují, a ty zakomponovat do jejich individuálních plánů. Základní principy tvorby 

PlPP i IVP jsou detailně rozpracovány v prováděcí dokumentaci MŠMT ČR, jíž se škola 

při těchto aktivitách řídí. 

 Průběžný monitoring dosahování cílů plánu podpory žáků, intenzivní komunikace  

s učiteli, kteří daného žáka vzdělávají. 

 Průběžné terapie a reedukace – individuální anebo skupinová práce se žáky, kteří po-

třebují intenzivnější podporu, ve výuce se něco nedaří. Někdy se jedná o krátké a rychlé 

intervence, někdy o dlouhodobější spolupráci, která může trvat i několik let. 

 
6 V souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, 
v aktuálním znění. 
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 Zajištění podpory žáků se speciálními potřebami ve výuce – členové týmu pracují se 

žáky přímo ve výuce, v souladu s dohodou s učiteli. Mezi hlavní patří Feuersteinovo 

instrumentální obohacování, program HYPO, program KUPOZ, rozvoj grafomotoriky, 

systematická podpora čtenářských dovedností. 

 Individuální podpora žáků – terapie, intervence, konzultace v čase mimo výuku.  

 Koordinace asistentů pedagoga ve výuce. 

 Supervize asistentů pedagoga. Intervize členů týmu. Pravidelné organizování tzv. pří-

padových konferencí, na kterých se setkávají učitelé, vychovatelé z družiny a pracov-

níci centra a hovoří o konkrétních žácích, plánují detailně jejich podporu a společnou 

práci ve prospěch žáků. 

 

3.7 Školní družina 

Provoz družiny bude dle domluvy s rodiči, přibližně v následujících blocích:  

 ranní družina v čase 8.00 – 8.40  

 odpolední družina v čase 13.30 – 17.00, resp. od ukončení odpoledního vyučování. 

Hlavní činnost družiny se zpravidla uskutečňuje mezi 14.00 – 16.00, v souladu s Řá-

dem školní družiny, jež má škola vypracovaný. 

Rodinná atmosféra družiny nabízí bezpečné zázemí pro děti, ve kterém vytváříme podmínky 

pro realizaci jejich vlastních zájmů. Snahou je přirozeně navazovat a prohlubovat výstupy 

školního vzdělávací-ho programu školy a nabízet širokou škálu činností uměleckých, bada-

telských, pohybových i technických. Umožňujeme dětem, aby vyvíjely vlastní aktivity a zapo-

jily se do činností, které si zvolí podle svých preferencí, schopností a dovedností. Nabídka je 

zaměřená na regeneraci sil, rozvoj tvořivosti, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, 

vytváření vztahu k umění, přírodě a pohybu. Zakládáme si na podporování samostatnosti, 

tvořivosti, přátelství, komunikace a spolupráce. 

 

3.8 Zájmové aktivity 

Škola žákům každoročně nabízí volnočasové aktivity. Při jejich volbě se snažíme efektivně 

kombinovat požadavky žáků a rodičů, organizaci školního roku a nároky studijních povin-

ností, i prostorové možnosti a další zázemí, jež nabízí budova školy či další spolupracující 

organizace. Kroužky a další volnočasové aktivity mají charakter sportovních, výtvarných, hu-

debních, dramatických, tanečních, jazykových, technických i badatelských aktivit. Jsou vždy 

organizovány alespoň na období jednoho pololetí školního roku, optimálně na celý školní rok. 
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3.9 Řízení a organizace výuky 

Škola je členěna na třídy podle postupových ročníků. Výuka probíhá v rámci těchto základ-

nách studijních jednotek i napříč třídami a ročníky, v závislosti na probíraném tématu, aktivi-

tách školy i projektových činnostech. Výuka se řídí plánem školního roku, resp. učebním plá-

nem. V závislosti na tematickém plánu školního roku učitel plánuje měsíční a týdenní plány. 

Jednotlivé plány spolu musí korespondovat. Liší se v míře konkrétnosti výukových aktivit  

a dalších činností žáků, jež popisují, přičemž týdenní plány zcela explicitně stanovují práci 

žáků i učitelů. Vždy musí být zřejmé, jak dílčí aktivity týdenního plánu souvisejí s měsíčními 

a celoročními plány. Dílčí aktivity postupně rozvíjejí kompetence žáků v souladu s jejich vě-

kem a individuálními potřebami. Důraz je kladen na motivaci žáků i zajištění bezpečnosti 

práce. 

Plánování výuky probíhá v tzv. přípravném týdnu před zahájením nového školního roku. Při 

této příležitost se konkretizuje celoroční plán výuky a stanovují ročníkové, třídní i předmětové 

vzdělávací projekty dlouhodobějšího charakteru. Na pravidelných pracovních poradách týmu 

se specifikují měsíční i týdenní plány a hovoří se o naplňování dlouhodobějších plánů. 

Koordinaci výukových plánů mají mimo to v kompetenci garanti vzdělávacích oblastí, které 

stanovuje po vzájemné dohodě ředitel školy buď na počátku tvorby školního vzdělávacího 

programu, nebo na počátku školního roku. Jeho úkolem je zajistit, že celoroční, měsíční i tý-

denní plány spolu úzce souvisejí a je z nich evidentní, jak dílčí aktivity sytí stanovené plány  

a současně rozvíjejí příslušné klíčové kompetence. Garanti vzdělávacích oblastí navíc spolu-

pracují tak, aby se obsahy vzdělávacích oblastí vzájemně doplňovaly, rozvíjely a tvořily pro 

žáky smysluplný celek učení. 

 

3.10 Autoevaluace školy 

Autoevaluace (vlastní hodnocení) školy slouží k systematickému posuzování aktivit školy 

plánovaných ve školním vzdělávacím programu i dílčích plánech výuky. Výsledky autoevalu-

ace jsou využity jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další 

práci školy. Škola má vypracovánu strategii evaluačních činností, která vymezuje cíle, ná-

stroje, kritéria a časový rozvrh autoevaluace, tzn. veškeré plánované a cílené aktivity školy, 

směřující k ověřování, měření, posuzování a hodnocení výsledků a změn dosažených ve všech 

činnostech školy. 

Autoevaluace probíhá v několika základních oblastech: 

 podmínky ke vzdělávání, 

 průběh vzdělávání, 

 podpora žákům, spolupráce s rodiči i širší komunitou, 

 hodnocení výchovně-vzdělávací práce školy, 

 vedení a řízení školy, personální práce, kvalita DVPP, 
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 úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekono-

mickým zdrojům. 

 

3.11 Vzdělávací oblasti 

Jedním z hlavních poslání školy je vzdělávat s porozuměním. Důležité je vzdělávat v souvis-

lostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem jsou schopnosti, dovednosti a návyky (kom-

petence) získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech, případně oborech vzdělávání.  

 Jazyk a jazyková komunikace (oblast se dále člení na vyučovací předměty: Český 

jazyk a literatura, cizí jazyk, další cizí jazyk).  

 Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace – vzdělávací oblast je sou-

časně oborem vzdělávací oblasti). 

 Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie – 

vzdělávací oblast je současně oborem vzdělávací oblasti). 

 Člověk a jeho svět (oblast se dále člení na vyučovací předměty Prvouka, Přírodověda,  

Vlastivěda). 

 Člověk a společnost (oblast se dále člení na vyučovací předměty: Dějepis, Občanská 

výchova). 

 Člověk a příroda (oblast se dále člení na vyučovací předměty: Fyzika, Chemie, Příro-

dopis, Zeměpis). 

 Umění a kultura (oblast se dále člení na vyučovací předměty: Dramatická výchova, 

Hudební výchova, Výtvarná výchova). 

 Člověk a zdraví (oblast se dále člení na vyučovací předměty: Výchova ke zdraví, Tě-

lesná výchova). 

 Člověk a svět práce (oblast obsahuje vyučovací předmět Člověk a svět práce).
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4. UČEBNÍ PLÁN 

 

UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ ZŠ, od školního roku 2022-2023 

Vzdělávací ob-
last 

Vzdělávací obor 
(předmět) 

1. roč-
ník 

2. roč-
ník 

3. roč-
ník 

4. roč-
ník 

5. roč-
ník  MIN 

disponibilní  
časová dotace 

JAZYK A JAZY-
KOVÁ KOMUNI-

KACE 

český jazyk 9 9 9 8 8 43 33 10 

anglický jazyk 2 2 3 4 4 15 9 6 

MATEMATIKA A 
JEJÍ APLIKACE 

matematika 4 4 4 4 4 20 20 0 

INFORMATIKA 

informační a ko-
munikační tech-
nologie 

0  0  0   1 1 2 2 0 

ČLOVĚK A JEHO 
SVĚT 

člověk a jeho 
svět 

2 2 2 2 3 11 11 0 

UMĚNÍ A KUL-
TURA 

hudební vý-
chova 

1 1 1 1 1 5 

12 

0 

výtvarná vý-
chova 

1 1 2 2 1 7 0 

ČLOVĚK A SVĚT 
PRÁCE 

pracovní vý-
chova 

1 1 1 1 1 5 5 0 

ČLOVĚK A 
ZDRAVÍ 

tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 0 

   22 22 24 25 25 118 102 16  
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UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ ZŠ, od školního roku 2022-2023 

Vzdělávací oblast 
Vzdělávací obor 

(předmět) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník  MIN 
disponibilní 

časová dotace 

K A JAZYKOVÁ KOMU-
NIKACE 

český jazyk 4,5 4,5 4,5 4,5 18 15 3 

anglický jazyk 4 4 4 4 16 12 4 

další cizí jazyk 2 2 2 2 8 6 2 

MATEMATIKA A JEJÍ 
APLIKACE 

matematika 4 4 4 4 16 15 1 

INFORMATIKA 
Informační a komuni-

kační technologie 
1 1 1 1 4 4 0 

ČLOVĚK A SPOLEČ-
NOST7 

dějepis 2 2 2 2 

16 10 6 výchova k občanství 1 1 1 1 

zeměpis 1 1 1 1 

ČLOVĚK A PŘÍRODA8 

zeměpis 1 1 1 1 

22 20 2 
přírodopis 2 2 1 1 

fyzika 2 2 2 2 

chemie 0 0 2 2 

UMĚNÍ A KULTURA 
hudební výchova 1 1 1 1 

9 9 0 
výtvarná výchova 1 2 1 1 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE kariérové poradenství 0,75 0,75 0,75 0,75 3 3 0 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
tělesná výchova 2 2 2 2 

10 10 0 
výchova ke zdraví 0,5 0,5 0,5 0,5 

  29,75 30,75 30,75 30,75 122 104 18 

 
7 Název vyučovacího předmětu – humanitní badatelský blok 
8 Název vyučovacího předmětu – přírodovědný badatelský blok 
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5.  Učební osnovy 

5.1 CHARAKTERISTIKA OBLASTÍ 

Školní vzdělávací program vychází v části osnov z Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání (RVP). Jednotlivé oblasti RVP jsou rozděleny do vzdělávacích oblastí. 

Charakteristika jednotlivých vzdělávacích oblastí obsahuje cílové zaměření, specifikum ob-

lasti a vnitřní členění na předměty. 

5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace 

5.1.2 Matematika a její aplikace 

5.1.3 Informatika 

5.1.4 Člověk a jeho svět 

5.1.5 Člověk a společnost 

5.1.6 Člověk a příroda  

5.1.7 Umění a kultura 

5.1.8 Člověk a zdraví 

5.1.9 Člověk a svět práce 

5.1.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

Cíle: 

1) Rozvíjet kultivovaný písemný a ústní projev žáků. 

2) Vést žáky k vhodnému a situaci přiměřenému vyjádření reakcí a svých pocitů. 

1. Porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů a rozvíjet 

čtenářské strategie v pravidelně konaných čtenářských dílnách. 

2. Vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků a zároveň jako prostředku  

k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 

3) Poznávat a chápat odlišnosti, ale i blízkosti různých národních kultur a respektovat 

kulturní rozmanitost. 

3. Aktivně a efektivně využívat různé zdroje informací pro rozšiřování znalostí  

a zdokonalování dovedností, vedoucích k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání 

4) Chápat jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání. 

4. Získat sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako 

prostředku prosazení sebe sama. 

5) Zvládnutí běžných pravidel a forem mezilidské komunikace daného kulturního 
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prostředí. 

6) Rozvíjet pozitivní vztah k mateřskému jazyku. 

7) Pochopit jazyk jako prostředek historického a kulturního vývoje národa. 

Specifikum oblasti: 

Předmět Český jazyk a literatura se člení na tři složky (mluvnice, literatura a sloh), které se 

ale vzájemně prolínají. Dobré ovládnutí mateřského jazyka a cizího jazyka, jejich aktivní pou-

žívání podporují návštěvy knihoven, divadel, besedy, práce s psaným textem i s textem na 

audio nahrávce, využití PC. Prohlubování znalosti jazyka pak upevňuje aktivní užívání jazyka 

v konkrétních situacích. Možnost komunikovat pouze v cizím jazyce s rodilými mluvčími  

v rámci výměnných pobytů. 

Integrovaná výuka obecně je založena na propojování učiva jednotlivých předmětů, zabraňuje 

izolovanosti poznatků jednotlivých oborů, utváří žákovu schopnost chápat je v souvislostech, 

kontextově, akcentuje komplexnost poznávání, rozvíjí žákovu schopnost uplatnění analogie 

a aplikace. Komplexnost poznávání umožňuje v českém jazyce a v literatuře mezipředměto-

vými vztahy aktualizovat významové kontexty učiva všech zavedených esteticko-výchov-

ných předmětů.  

Vzdělávací oblast je členěna na předměty: 

- Český jazyk a literatura 

- Anglický jazyk 

- Další cizí jazyk 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět má v soustavě vyučovacích předmětů zá-

kladní význam, na jeho zvládnutí je do značné míry závislý úspěch v ostatních předmětech. 

Má centrální postavení ve vzdělávací soustavě a koncentrační význam, protože jednak vyu-

žívá zkušenosti a poznatky žáků z veškerého vyučování i z mimoškolní praxe, jednak úroveň 

vyučování celkově ovlivňuje. Hlavním cílem vyučování je rozvoj jasného, přehledného a sro-

zumitelného vyjadřování žáků a jejich vedení k přesnému a logickému myšlení a prohlubování 

obecných intelektových dovedností. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené 

i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské spo-

lečnosti. 

Hlavním cílem výuky je rozvoj jazykového povědomí žáků. Na 1. stupni je kladen důraz na 

vybudování vzdělávacích nástrojů – čtení a psaní. Do výuky je intenzivně začleněno čtení 

s porozuměním, rozvíjení slovní zásoby a seznamování se spisovnou podobou jazyka. 

Na 2. stupni je při výuce využíváno mluvené slovo minimálně ve stejné míře jako práce s psa-

nými texty. Pracujeme s autentickými texty (články, vzkazy, dopisy apod.). Klademe důraz na 

funkci jazyka v komunikaci, na aktuální jazyk a jeho aktivní užívání v reálném životě. Pro 
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osvojování a nácvik jazykových jevů využíváme situačnost v učení, tj. prostřednictvím textů 

navozujeme situace, které pomohou objasnit a procvičit konkrétní jev. Při práci s texty žáci 

porozumí, proč a jak určité jevy zpracovat a zapsat. Učení i rozvoj kompetencí pobíhá ve 

vazbě na komunikaci, na konkrétní komunikační situaci a komunikační záměr. Při výuce vy-

cházíme z aktuálních znalostí žáků, na ně navazujeme. Klademe důraz na kreativitu, na ak-

tivní a spontánní užívání jazyka.  

Výuka probíhá v kmenových třídách, příležitostně v učebnách výpočetní techniky i v jiných 

zařízeních mimo školu. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou 

krátkodobých projektů. Výuku se daří naplňovat návštěvou knihoven a galerií. Nedílnou sou-

částí výuky mateřského jazyka jsou také tzv. komunitní kruhy, v nichž probíhají moderované 

diskuse, žáci rozvíjejí své komunikační dovednosti a verbální schopnosti. 

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Obsahové vymezení předmětu odpovídá vzdělávacímu obsahu vzdělávacího oboru Český ja-

zyk a literatura tak, jak byl stanoven v RVP z a dále vzdělávacímu obsahu vybraných tematic-

kých okruhů průřezového tématu Mediální výchova. Vyučovací předmět Český jazyk a litera-

tura je v 1., 2. a 3. ročníku dotován devíti hodinami, ve 4. a 5. ročníku osmi hodinami, v 6., 7., 

8. a 9. ročníky čtyřmi a půl hodinami.  

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou integrovány následující tema-

tické okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, 

cvičení 

schopností zapamatování 

Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě, cvičení dovednosti řešení pro-

blémů 

Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity 

Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly 

Sociální rozvoj – komunikace – základní dovednost, schopnost vyjádřit sám sebe, své 

základní potřeby a přání, schopnost reagovat a používat adekvátní prostředky v základ-

ních životních situacích, úspěšné způsoby komunikace, neverbální složka komunikace. 

Kooperace a kompetice – podpora spolupráce v rámci věkově heterogenní jazykové sku-

piny, schopnost domluvit se, utváření mezilidských vztahů. 

Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, 

řeč lidských skutků, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální 

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, respektování, empatie 
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Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – pěstování kritického přístupu ke zpravodajství 

a reklamě 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

V rámci výuky literární výchovy, seznámení se s kulturním literárním dědictvím, lidovou slo-

vesností, zvyky a tradice národů Evropy 

Multikulturní výchova 

V rámci výuky literární výchovy, kulturní diference – porozumění kulturním odlišnostem  

a společným kořenům evropských zemí, tradice různých zemí 

Očekávané výstupy podle RVP 

Český jazyk a literatura 

Oblast 
Jazyk a jazyková komuni-
kace 

Obor 
Český jazyka 
a literatura 

Ročník  
1–3 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo Ročník 
Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

plynule čte s porozuměním 
text přiměřeného rozsahu a 
náročnosti. 

Písmena abecedy (rozpo-
znávání velkých a malých 
tiskacích písmen). 
Technika čtení jednoslabič-
ných a víceslabičných slov, 
jednoduchých vět a textů, 
znalosti orientačních prvků v 
textu. 

1.-2. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

První čtení 

zvládá základní hygienické ná-
vyky spojené se psaním. 

Správné sezení, držení psa-
cího náčiní, hygiena zraku. 

1.-2.   

odůvodňuje a píše správně 
velká písmena na začátku 
věty. 

Velká písmena na počátku 
věty. 

1.-2.   

plynule čte s porozuměním 
texty přiměřeného rozsahu a 
náročnosti. 

Čtení jako zdroj informací, 
vyhledávací čtení, plynulé 
čtení s porozuměním jedno-
duchých naučných textů 
(dětské encyklopedie). 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

porozumí písemným pokynům 
přiměřené složitosti. 

Čtení s porozuměním. 1.-3.  

Zadání 
slovních 
úloh, 
učební 
texty 

porozumí mluveným pokynům 
přiměřené složitosti. 

Zdvořilé naslouchání (vyjád-
ření kontaktu s partnerem), 
pozorné, soustředěné, aktivní 
naslouchání (reakce otáz-
kami). 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

respektuje základní komuni-
kační pravidla v rozhovoru. 

Oslovení, zahájení a ukon-
čení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování. 

1.-3. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

Komunitní 
kruh 
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pečlivě vyslovuje, opravuje 
svou nesprávnou nebo nedba-
lou výslovnost. 

Správná výslovnost hlásek a 
slov, tvoření hlasu, rozvoj 
znělého hlasu. 

1.-3. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

v krátkých mluvených proje-
vech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči. 

Dýchání při hovoru, přimě-
řené tempo řeči. 

1.-3.   

volí vhodné verbální i never-
bální prostředky komunikace 
v běžných školních i mimo-
školních situacích. 

Hlasitost projevu, změna 
tempa řeči, mimika, gesta. 

1.-3. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

na základě vlastních zážitků 
tvoří krátký mluvený projev. 

Souvislý jazykový projev, 
jednoduchá osnova vyprá-
vění. 

1.-3.  
Komunitní 
kruh 

píše správní tvary písmen a 
číslic, správně spojuje pís-
mena a slabiky. 

Úhledný, čitelný a přehledný 
písemný projev, automati-
zace psacího pohybu. 

1.-3.  
Písmo Co-
menia 
Script 

kontroluje vlastní písemný 
projev. 

Návyky spojené s kontrolou 
a opravou, vlastní práce. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

píše věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení. 

Souvislé a srozumitelné pí-
semné sdělení, formální 
úprava textu. 

1.-3.   

seřadí ilustrace podle dějové 
posloupnosti a vytvoří podle 
nich jednoduchý příběh. 

Vypravování podle obrázků, 
jednoduchá osnova příběhu, 
spojování obsahu textu s ilu-
strací. 

1.-3.   

rozlišuje zvukovou a grafickou 
podobu slova. 

Vztah hlásky a písmena, vý-
slovnost samohlásek, sou-
hlásek a souhláskových sku-
pin. 

1.-3.   

člení slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky. 

Sluchové rozlišení hlásek 
(analýza a syntéza), sou-
hlásky a samohlásky, dvoj-
hlásky. 

1.-3.   

porovnává významy slov, 
zvláště slova opačného vý-
znamu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřa-
zená. 

Slovní zásoba, slova a po-
jmy, význam slov. 

1.-3.   

rozlišuje v textu druhy vět 
podle postoje mluvčího a k je-
jich vytvoření volí vhodné jazy-
kové i zvukové prostředky. 

Věty oznamovací, rozkazo-
vací, tázací, přací, intonace, 
přízvuk. 

1.-3.   

odůvodňuje a správně píše i/y 
po tvrdých a měkkých sou-
hláskách v českých domácích 
slovech. 

Tvrdé a měkké souhlásky. 1.-3.   

odůvodňuje a správně píše 
slova se skupinami dě, tě, ně, 
bě, pě, vě, mě – mimo morfolo-
gický šev. 

Pravidla pro správné psaní 
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 

1.-3.   

odůvodňuje a píše správně 
slova s ú/ů. 

Pravidla pro správné psaní 
ú/ů v českých domácích slo-
vech. 

1.-3.   
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odůvodňuje a píše správně 
velká písmena v typických pří-
kladech vlastních jmen, osob, 
zvířat a místních pojmenování. 

Základní pravidla pro psaní 
velkých písmen uvnitř věty. 

1.-3.   

čte ve vhodném frázování a 
tempu literární texty přiměřené 
věku. 

Poslech literárních textů, 
technika čtení. 

1.-3.   

přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární 
texty přiměřené věku. 

Recitace, přednes vhodných 
literárních textů. 

2.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

vyjadřuje své pocity z přečte-
ného textu. 

Zážitkové čtení a naslou-
chání, volné vyjadřování. 

1.-3. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

rozlišuje vyjadřování v próze a 
ve verších. 

Rozpočítadlo, hádanka, ří-
kanka, báseň, pohádka. 

1.-3.   

odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění. 

Typické znaky pohádky. 1.-3.   

pracuje tvořivě s literárním 
textem podle pokynů učitele a 
podle svých schopností. 

Volná reprodukce přečte-
ného nebo slyšeného textu, 
dramatizace, dokončování a 
přetváření textu. 

1.-3. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

vyhledává v textu slova pří-
buzná. 

Zásady příbuznost slovy, vy-
jmenovaná slova a slova 
k nim příbuzná. 

3.   

porovnává a třídí slova podle 
zobecněného významu – děj, 
věc, okolností, vlastnost. 

Třídění slov podle významu. 2.-3.   

rozlišuje slovní druhy v základ-
ním tvaru. 

Základní seznámení se slov-
ními druhy. 

2.-3.   

užívá v mluveném projevu 
správné gramatické tvary pod-
statných jmen, přídavných 
jmen a sloves. 

Tvarosloví – tvary slov, 
ohebné slovní druhy. 

2.-3.   

spojuje věty do jednodušších 
souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy. 

Věta a souvětí, spojky a je-
jich funkce, spojovací výrazy. 

3.   

rozlišuje ve slově kořen. Kořen slova, příbuzná slova. 3.   

rozlišuje ve slově část přípo-
novou, předponovou a kon-
covku. 

Přípony, předpony, koncovky. 3.   

 
 

Oblast 
Jazyk a jazyková komuni-
kace 

Obor 
Český ja-
zyka a lite-
ratura 

Ročník  
4–5 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

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

Obojetné souhlásky, vyjmeno-
vaná slova. 

4.  
Opakování 
slov pří-
buzných 

rozlišuje spisovnou a nespisov-
nou výslovnost a vhodně ji 
užívá podle komunikační situ-
ace. 

Spisovná a nespisovná výslov-
nost. 

4.-5. 
Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Komunitní 
kruh 
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píše správně po stránce obsa-
hové i formální jednoduché ko-
munikační žánry. 

Adresa, blahopřání, omluvenka, 
zpráva, oznámení, pozvánka, 
vzkaz, inzerát, dopis, popis, vy-
pravování. 

4.-5. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

sestaví osnovu vyprávění. 
Pravidla sestavování osnovy 
členění příběhu. 

4.-5.  
Komunitní 
kruh 

na základě osnovy vytváří 
krátký mluvený nebo písemný 
projev s dodržením časové po-
sloupnosti. 

Práce s osnovou. 4.-5. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

Komunitní 
kruh 

porovnává významy slov, 
zvláště slova stejného nebo po-
dobného významu a slova více-
významová. 

Slova jednoznačná, mnoho-
značná, antonyma, synonyma, 
homonyma. 

4.-5.   

určuje slovní durhy plnovýzna-
mových slov a využívá je v gra-
maticky správných tvarech ve 
svém mluveném projevu. 

Slovní druhy, a jejich třídění, 
tvary slov, mluvnické katego-
rie. 

4.-5.   

rozlišuje ve slově kořen, před-
ponu, příponu a koncovky. 

Stavba slova, koncovky oheb-
ných slov. 

4.-5.   

rozlišuje slova spisovná a jejich 
nesprávné tvary. 

Spisovné a nespisovné tvary 
slov. 

4.-5.   

vyhledává základní skladební 
dvojici. 

Základní větné členy – podmět 
a přísudek. 

4.-5.   

odlišuje větu jednoduchou od 
souvětí, vhodně změní větu jed-
noduchou v souvětí. 

Stavba věty, věta jednoduchá, 
souvětí, smysluplné uspořá-
dání vět jednoduchých do sou-
větí. 

4.-5.   

užívá vhodných spojovacích 
výrazů, podle potřeby projevu je 
obměňuje. 

Spojovací výrazy. 4.-5.   

píše správně i/y po obojetných 
souhláskách. 

Vyjmenovaná slova a slova 
k nim příbuzná. 

4.-5.   

vyjadřuje dojmy z četby. Zážitkové čtení. 4.-5. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

volně reprodukuje text podle 
svých schopností. 

Volná reprodukce přečteného 
nebo slyšeného textu dramati-
zace, vlastní výtvarný dopro-
vod. 

4.-5. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

tvoří vlastní literární text na 
dané téma. 

Tvořivé činnosti s literárním 
textem. 

4.-5. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

rozlišuje různé typy uměleckých 
a neuměleckých textů. 

Druhy a žánry dětské literatury, 
literatura umělecká a věcná, li-
teratura v proměnách času, li-
dová slovesnost. 

4.-5.   

při jednoduchém rozboru lite-
rárních textů používá elemen-
tární literární pojmy. 

Literární pojmy. 4.-5.   

označuje základ věty v neúplné 
základní skladební dvojici. 

Neúplná základní skladební 
dvojice. 

5.   

zvládá základní příklady syn-
taktického pravopisu. 

Shoda přísudku s podmětem. 5.   
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Vzdělávací oblast 
Jazyk a jazyková komuni-
kace 

Obor 
Český ja-
zyka litera-
tura 

Ročník  
6. – 9. 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

naváže, udrží a ukončí kon-
takt. 

Kontaktové výrazy a jejich pou-
žití. 

6.-7. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
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Zahájení a ukončení projevu. 8.-9.  

zapojí se do diskuse, vést ji, 
udržet téma hovoru. 

Jazykové a parajazykové komu-
nikační prostředky. 
Komunikační žánry. 
Pravidla řečové etikety. 
Komunikační role. 
Užívání elektronických zdrojů. 

6.-7. 
 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Užití obrazu v textu. 
Relevantnost a pravdivost infor-
mací. 
Vyjádření vhodné komunikační 
strategie k vyjádření komuni-
kačního záměru. 
Iniciace a moderování diskuse. 
Třídění informací pomocí klíčo-
vých slov. 

8.-9. 

Mediální vý-
chova 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

porozumí, vyjádří názor, argu-
mentuje, předá každodenní in-
formace. 

Ortoepická pravidla češtiny. 
Výslovnost méně frekventova-
ných přejatých slov. 
Rozdíly mezi psanou a mluve-
nou komunikací. 
Psaní zpráv, replik, delších sdě-
lení. 
Naslouchání a vhodné ověření 
slyšeného. 
Tvorba poznámek ze slyšeného. 
Formulace výzvy, rozkazu, žá-
dosti, prosby v závislosti na ko-
munikačních podmínkách. 

6.-7. 

Výchova k 
myšlení v ev-
ropských a 
globálních 
souvislos-
tech 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Pravidla asertivity. 
Použití jazykových prostředků 
v závislosti na komunikačním 
vztahu mezi partnery. 
Vhodné komunikační pro-
středky podle komunikační situ-
ace. 
Falešné argumentační strate-
gie. 

8.-9. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
Mediální vý-
chova 

realizuje různý komunikační 
záměr. 

Postoj, názor, instrukce, pokyn. 
Pravidla zpětné vazby. 

6.-7. Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Kooperační princip v komuni-
kaci. 

8.-9. 
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vyjádří stanovisko, názor, ar-
gumenty. 

Vyjadřování pozitivního a nega-
tivního názoru. 
Reklamní strategie, psaní inze-
rátů. 

6.-7 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
Mediální vý-
chova 

Sféra re-
klamní a 
mediální 
komuni-
kace 

Skrytá reklama. 
Vhodné zdroje argumentace. 

8.-9. 

využije informace při produkci 
odborného komunikátu. 

Referát, výklad, protokol, mlu-
vený referát, teze. 

6.-9. 

 

Sféra od-
borné ko-
munikace 

Funkce terminologie. 6.-7. 

Pravidla citování z různých in-
formačních zdrojů. 
Tvorba tabulek, grafů, schémat 
k vyjádření obsahu komunikátu 
Vertikální a horizontální členění 
textu. 
Kompoziční uspořádání textu, 
užití odstavců. 

6.-9. 

porozumí jednoduchému od-
bornému textu a získá z něj in-
formace. 

Vyhledávání, porovnávání a za-
znamenávání informací. 
Výpisky, zkratky, značky. 

6.-7. 

Mediální vý-
chova 

Práce s odbornými texty, poro-
zumění a zpracování informací, 
analýza informací, kritické po-
souzení informací. 

8.-9. 

Umí informovat v administra-
tivní komunikaci. 

Vyplňování formulářů. 6.-7. 
 Sféra insti-

tucionální 
komuni-
kace 

formuluje žádost. 
Psaní žádosti, objednávky, po-
zvánky, reklamace. 

6.-7. 

zprostředkuje informace o 
sobě. 

Strukturovaný a nestrukturo-
vaný životopis. 
Motivační dopis. 

8.-9. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

zaznamenává zážitky, pocity, 
názory, vypráví, pobaví, vyvolá 
estetický zážitek. 

Vyprávění. 
Dramatizace, expresivita, au-
tenticita řečového projevu (užití 
parajazykových prostředků). 
Soukromý dopis. 

6.-7. 
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Charakteristika. 
Subjektivně zabarvený popis. 
Úvaha. 
Ozvláštnění neslovesného este-
tického projevu jazykovými a 
textovými prostředky. 

8.-9. 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

píše čitelně a korektně, ovládá 
pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický a syntaktický ve 
větě jednoduché a v souvětí. 

Lexikální pravopis, mluvnické 
významy, tvary slov. 
Psaní méně frekventovaných 
vyjmenovaných slov a slov 
s nimi příbuzných 

6.-7.  
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Morfologický pravopis, slovní 
druhy. 

6.-9. 

Syntaktický pravopis, stavba 
věty, věta jednoduchá a souvětí, 
pořádek slov ve větě. 
Psaní frekventovaných slov 
přejatých. 

8.-9. 
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samostatně pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, se Slovní-
kem spisovné češtiny a dal-
šími slovníky a příručkami 
podle nejaktuálnější nabídky. 

Užívání relevantních jazykových 
příruček. 

6.-9. 

rozlišuje spisovný jazyk, ná-
řečí a obecnou češtinu. 

Čeština jako mateřský jazyk, 
skupiny jazyků. 

6.-7. 
Výchova k 
myšlení v ev-
ropských a 
globálních 
souvislos-
tech 

Kultura jazyka a řeči, původ a 
základy vývoje češtiny. 

8.-9. 

zjišťuje a rozlišuje informace, 
rozpoznává manipulativní ko-
munikaci v masmédiích, zau-
jímá k ní kritický postoj. 

Slovní zásoba a slovní obraty / 
fráze, které odlišují objektivní a 
subjektivní sdělení. 
Slovní zásoba a tvoření slov 
v propagačních materiálech a 
zprávách. 

6.-7. 

Mediální vý-
chova 
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Zdroje spolehlivé, informace re-
levantní a irelevantní, informace 
z různých zdrojů a jejich porov-
návání. 

8.-9. 

využívá znalostí o jazykové 
normě při tvorbě vhodných ja-
zykových projevů podle komu-
nikační situace 

Užití vhodných morfologických 
a lexikálních prostředků 
k ozvláštnění komunikátu 

6.-7. 
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Funkční užití syntaktických, 
morfologických a lexikálních 
prostředků. 
Užití frazémů pro ozvláštnění 
běžné řeči, členění souvislé řeči. 
Funkční užití a kombinování ja-
zykových prostředků z jednotli-
vých vrstev češtiny. 

8.-9. 

spisovně vyslovuje česká a 
běžně užívaná cizí slova 

Zásady spisovné výslovnosti. 
Modulace souvislé řeči, in-
tonace. 

6.-9.  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

uceleně reprodukuje přečtený 
text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního 
díla, vlastními slovy interpre-
tuje smysl díla. 

Stanovení klíčové myšlenky 
v textu. 
Stanovení klíčových slov 
v textu. 
Pochopení lineárního i nelineár-
ního textu. 
Rozlišení faktů a mínění v tex-
tech. 

6.-7. 
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Vyvozování implicitních infor-
mací z explicitních sdělení. 

8.-9. 

rozpoznává základní rysy vý-
razného individuálního stylu 
autora 

Analýza komunikátu po stránce 
stylisticko-lexikální. 
Analýza komunikátu po stránce 
kompoziční. 

8.-9.  
Sféra zá-
žitkové a 
expresivní 
komuni-
kace 

rozlišuje literaturu hodnotnou 
a konzumní. 

Rozlišení uměleckých a neumě-
leckých komunikátů 

6.-7.  
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Funkce užitých uměleckých 
prostředků. 
Vhodné jazykové prostředky 
s ohledem na funkci komuni-
kátu a komunikační situaci, 
práce s estetickými prvky. 

8.-9. 

dokáže formulovat ústně i pí-
semně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo fil-
mového představení a názory 
na umělecké dílo. 

Deklamace textu ve shodě 
s jeho obsahem. 
Pocity z četby a co je vyvolalo. 

6.-7. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Interpretace literárních děl. 6.-9.  

tvoří vlastní literární text podle 
svých schopností, na základě 
osvojených znalostí základů 
literární teorie. 

Charakteristika.  
Vyprávění s prvky popisu anebo 
charakteristiky. 

6.-7. 

 
Popis s estetickými prvky. 
Vyprávění s prvky popisu a cha-
rakteristiky s estetickými prvky. 

8.-9. 

rozlišuje základní literární 
druhy a žánry, porovnává je i 
jejich funkci, uvede jejich 
představitele. 

Poezie, próza, drama. 
Žánry epické, lyrické, drama-
tické v proměnách času. 
Literatura populárně-naučná, li-
teratura faktu, publicistické 
žánry. 

6.-9. 

Výchova k 
myšlení v ev-
ropských a 
globálních 
souvislos-
tech 
Mediální vý-
chova 

umí uvést základní literární 
směry a jejich významné před-
stavitele v české a světové li-
teratuře. 

Četba vhodných textů domácích 
i zahraničních autorů. 
Vlastní tvorba vztahující se 
k přečtenému textu. 
Hlavní představitelé typických 
žánrů. 

6.-9. 

Výchova k 
myšlení v ev-
ropských a 
globálních 
souvislos-
tech 

porovnává různá ztvárnění té-
hož námětu v literárním, dra-
matickém i filmovém zpraco-
vání. 

Dramatizace, volný výtvarný 
doprovod k literárním textům. 
Volná reprodukce přečteného, 
viděného či slyšeného textu, zá-
znam a reprodukce hlavních 
myšlenek. 

6.-7. 
 

Recenze. 8.-9. 

vyhledává informace v růz-
ných typech katalogů, v kni-
hovně i v dalších informačních 
zdrojích. 

Druhy knihoven a jejich funkce. 6.-9.  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje 

jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 

Obsahem předmětu je výuka anglického jazyka, která odpovídá vzdělávacímu oboru Cizí jazyk 

tak, jak je definován Rámcovým vzdělávacím programem pro Základní vzdělávání a patří 
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svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Výuka angličtiny je za-

měřena na rozvoj všech řečových dovedností, tj. poslechu, čtení, ústního a písemného projevu 

na základě osvojených jazykových prostředků – mluvnice, slovní zásoby, výslovnosti a pra-

vopisu. Důraz je kladen na ústní komunikaci. Postupně se prohlubuje obsahová, stylistická  

i gramatická stránka mluveného i psaného projevu. Cílem výuky je, aby se žáci byli schopni 

dorozumět v cizojazyčném prostředí v běžných situacích. Znalost cizího jazyka by žákům 

měla umožnit seznámení se s odlišnou kulturou a získání přístupu k cizojazyčným zdrojům 

informací. Při popisu jazykových úrovní vycházíme ze Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky.  

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Vyučovací předmět Anglický jazyk je vyučován od prvního ročníku. V 1. a 2. ročníku je dotován 

dvěma hodinami, ve 3. ročníků třemi hodinami a ve 4. až 9. ročníku je dotován čtyřmi hodi-

nami týdně. 

Na výuce se podílí dva vyučující, jeden „český“ a druhý „rodilý mluvčí“. Podíl výuky každého 

vyučujícího může být v jednotlivých ročnících upravován podle potřeb žáků. Přesah výuky AJ 

se očekává také do jiných vyučovacích bloků, badatelských dnů a zejména do zpracování 

projektů, jimiž se žáci kontinuálně věnují, na druhém stupni v podobě půlročníků multidisci-

plinárních projektů. 

V rámci předmětu Anglický jazyk je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků, na rozví-

jení kritického myšlení v rámci používání zdrojů a vyhledávání informací a na vytváření a pro-

hlubování pozitivního vztahu k cizímu jazyku.  

Předmět směřuje k tomu, aby se žáci byli schopni dorozumět v cizojazyčném prostředí v běž-

ných situacích, dokázali vyjádřit svá přání a pocity, argumentovat v diskusi a prezentovat své 

poznatky. Žáci musí rovněž porozumět čtenému a slyšenému textu, který výběrem odpovídá 

jejich jazykové úrovni. Pozornost se věnuje i rozvíjení obsahově a stylisticky přiměřeného pí-

semného projevu. Žáci si postupně prohlubují znalosti anglické gramatiky a syntaxe. 

Formy realizace 

Ve vyučovací hodině je kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, re-

produkce textu v psané a mluvené podobě kladen důraz na samostatnou práci žáků, aplikaci 

anglického jazyka do jiných předmětů, práci se slovníkem a samostatné vyhledávání a třídění 

informací a zdrojů informací. Součástí výuky jsou hry, soutěže, online projekty a jiné aktivity, 

čtení literatury odpovídající jazykové úrovni žáků, spolupráce/komunikace se žáky ze zahra-

ničí.  

Vzdělávací obsah předmětu  

- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto před-

mětu, 

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komu-

nikace v cizím jazyce, 
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- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce, 

- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na 

úrovni osvojených znalostí, 

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací  

o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi. 

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného poro-

zumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. 

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacího předmětu Anglický jazyk jsou integrovány následující tematické ok-

ruhy průřezových témat: 

Multikulturní výchova 

Multikulturalita – komunikace s lidmi z jiných zemí, specifické rysy jazyků a jejich rov-

nocennost. 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj 

Komunikace – dovednosti pro verbální sdělování, omluva, pozdrav, prosba, nonverbální 

komunikace, komunikace v různých situacích, potřeba komunikace mezi lidmi různých 

jazyků. 

Kooperace a kompetice – podpora spolupráce v rámci věkově heterogenní jazykové sku-

piny, schopnost domluvit se, utváření mezilidských vztahů. 

Seberegulace a sebeorganizace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá – seznámení se s reáliemi evropských zemí, nejen anglicky 

mluvících, ale i zemí, kde je angličtina cizím jazykem, globální problémy dnešního světa. 

Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola / stát – pravidla pro fungování občanské společnosti, člo-

věk vs. instituce 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 

Stavba mediálních sdělení 
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Očekávané výstupy podle RVP 

Anglický jazyk 

Oblast 
Jazyk a jazyková komuni-
kace 

Obor Cizí jazyk 
Ročník  
1–5  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

se umí představit a říct, kolik je 
mu let; umí mluvit o svých ob-
líbených barvách; umí říct, že 
něco má; umí se zeptat, kde 
něco je, umí vytvořit množné 
číslo, umí říct, že něco má nebo 
nemá rád; dokáže říct, že něco 
umí či neumí; umí popsat, co 
má na sobě; umí říct, jaké je 
počasí; umí se zeptat, kde se 
co nachází. 

Pozdravy; osobní prezentace; 
dny v týdnu; barvy a tvary; zá-
kladní číslovky; školní po-
třeby; rodina; jídlo a pití; 
hračky; zdraví a lidské tělo; 
pocity; zvířata a mláďata; slo-
vesa vyjadřující pohyb; oble-
čení; počasí; části domu; 
místa ve městě; povolání; 
svátky. 

1.-2.   

umí mluvit o svých sourozen-
cích; umí říct, kde se kdo na-
chází; umí říct, že někdo něco 
má; dokáže popsat, co kdo umí 
či neumí; umí si říct o různé 
věci; umí se zeptat na cenu; 
umí mluvit o tom, co má a 
nemá rád; umí požádat o něco 
k jídlu; umí popsat své pocity; 
umí říct, co právě teď dělá. 

Dny v týdnu; základní čís-
lovky; nábytek a vybavení 
bytu; místní předložky; hračky; 
dopravní prostředky; domácí a 
divoká zvířata; geometrické 
tvary; nakupování; jídlo a pití; 
rodina; pocity; aktivity uvnitř a 
venku; dětské hry a volnoča-
sové aktivity; svátky. 

2.-3.   

umí říct, kolik mu je let; kdy má 
narozeniny a jaké má příjmení; 
dokáže se na stejné věci zeptat 
kamaráda; dokáže říct, kde se 
něco nachází; umí říct, komu 
co patří; píše a čte slova, věty i 
kratší texty. 

Osobní informace; základní 
číslovky; dny v týdnu, měsíce 
v roce; předložky. 

3. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova, komu-
nikace, - cvi-
čení pozoro-
vání, porozu-
mění, naslou-
chání 

 

umí říct co chce a nechce dě-
lat; umí vyjádřit, že někdo něco 
umí či může; umí použít pří-
tomný čas prostý a příslovečná 
určení času; umí vyjádřit, že by 
někdo něco měl a neměl dělat; 
umí si říct o pomoc; umí vyjád-
řit, že něco někde je a správně 
použít „some“ a „any“; dokáže 
rozlišit počitatelná a nepočita-
telná podstatná jména; umí 
říct, kde se co nachází; umí říct, 
že někdo něco musí či nesmí; 
umí používat rozkazovací způ-
sob 

Venkovní aktivity; počasí; dny 
v týdnu, měsíce v roce, roční 
období; povolání; zdraví a ne-
moci, bezpečnost; stravování, 
zdravý životní styl; lidské tělo; 
rostliny; život zvířat; země 
světa; rodina; povolání; moje 
město; měření rychlosti a 
vzdálenosti; škola, školní čin-
nosti, školní potřeby; vodní 
svět; příběhy; divadlo; svátky. 

4. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova, komu-
nikace, cvičení 
volby vhod-
ných komuni-
kačních pro-
středků, spo-
lečenské cho-
vání 

 

umí říct, co se stalo; umí tvořit 
základní věty v minulém, pří-
tomném a budoucím čase; umí 
tvořit oznamovací věty, otázky, 

Škola, školní předměty a 
školní potřeby; základní a řa-
dové číslovky, matematické 

5.   
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Vzdělávací oblast  Jazyk a jazyková komunikace Obor   Cizí jazyk 
Ročník   
6. – 9.  

Očekávané výstupy  
Žák  

Učivo  Ročník  
Průřezové 
téma  

Komentáře 
a dodatky  

Poslech s porozuměním: rozumí 
obsahu autentických materiálů 
s využitím vizuální opory; v textu 
najde známé výrazy a fráze; 
dokáže najít odpovědi na otázky 
týkající se textu. Zachytí kon-
krétní informace číselné i nečí-
selné povahy v pomalu a zře-
telně pronášeném projevu, který 
se týká osvojovaných témat. Žák 
rozumí tématu/obsahu krátkého 
a jednoduchého projevu zřetelně 
pronášeného jednou čí více 
osobami, který se vztahuje k té-
matům, které žák zná.  

Typy textů: popis třídy, školy, 
osoby, zvířete. Životopis slavné 
osoby, krátké dialogy, osobní 
rozhovor, zjednodušená četba, 
mapy, formuláře, reálie an-
glicky mluvících zemí, e-mail, 
videa, hry.  

 6. 

Výchova 
k myšlení v ev-
ropských a glo-
bálních souvis-
lostech 
Multikulturní 
výchova 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova  

Filmy, videa, 
vlogy. Zjed-
nodušená 
četba. Roz-
hovory s ro-
dilými mluv-
čími.  

Mluvení: umí si vyžádat jedno-
duchou informaci, zeptá se na 
základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích. Sestaví 
jednoduché sdělení týkající se 
situací souvisejících s životem 
v rodině, škole a probíranými te-
matickými okruhy. Umí se po-
mocí jednoduchých slovních 
spojení zapojit do strukturova-
ných rozhovorů, ve kterých se 
domluví na tom, kam půjde, do 
bude dělat, co si přeje a nepřeje, 
dokáže formulovat pozvání a re-
agovat na podobné výpovědi. 
Žák dokáže vyprávět jednoduchý 
příběh či událost za použití 
osvojené slovní zásoby. Čte na-
hlas plynule a foneticky správně 

Tematické okruhy: škola, denní 
rutina, sporty, jídlo a vaření, re-
staurace, zvířata a ochrana ži-
votního prostředí, místa ve 
městě, filmy, recenze, celebrity, 
státní svátky anglicky mluví-
cích zemí. 

 6. 
Výchova demo-
kratického ob-
čana 

Tvorba 
vlogu, videa. 
Natáčení 
rozhovoru.  

záporné věty a krátké odpovědi 
v minulém i přítomném čase; 
umí používat vazbu „there 
was“ / „there were“; umí použí-
vat přídavná jména a stupňo-
vat je; ví, jak používat příslo-
večná určení času – „never, of-
ten, sometimes“; umí říct, co 
kdo uměl nebo neuměl, mohl či 
nemohl; zná tvary základních 
nepravidelných sloves v minu-
lém čase; umí dávat instrukce; 
umí tvořit „wh“ otázky; dokáže 
rozlišit počitatelná a nepočita-
telná podstatná jména; umí 
mluvit o plánech a blízké bu-
doucnosti. 

operace; čas; rozšířená ro-
dina, popis osob; budovy; v di-
vadle; hudba a hudební ná-
stroje; v restauraci; stravování 
a výživa; život zvířat; povolání; 
sporty; lidské tělo; zdraví a 
nemoci; příběhy; svátky; naše 
planeta. 
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texty přiměřeného rozsahu. 
Dokáže z kontextu odvodit ně-
která neznámá slova. 

Psaní a čtení s porozuměním: 
písemně, gramaticky správně 
tvoří a obměňuje jednoduché 
věty a krátké texty. Vyplní zá-
kladní údaje o sobě ve formuláři. 
Napíše jednoduché texty týkající 
se jeho rodiny, zájmů, osoby, 
školy, bydliště a volného času. 
Dokáže sestavit e-mail, dopis a 
vzkaz. Rozumí obsahu autentic-
kých materiálů s využitím vizu-
ální opory; v textu najde známé 
výrazy a fráze; dokáže najít od-
povědi na otázky týkající se 
textu. Rozpozná konkrétní infor-
mace číselné i nečíselné povahy 
v jednoduchém textu, který se 
týká osvojovaných témat. 

Jazykové prostředky: přítomný 
čas prostý a průběhový, zá-
jmena, předložky místa a času. 
Přídavná jména, stupňování 
přídavných jmen, minulý čas 
slovesa to be, minulý čas pra-
videlných a nepravidelných 
sloves. Fonetický přepis zná-
mých slov, základní pravidla 
výslovnosti, pravopis – inter-
punkce, velká a malá písmena, 
dělení slov.  

 6. 
Osobnostní a 
sociální výchova 

Tvorba 
blogu. 
Formuláře  

Poslech s porozuměním: rozumí 
informacím v jednoduchých po-
slechových textech, jsou-li pro-
nášeny pomalu a zřetelně. Ro-
zumí obsahu jednoduché a zře-
telně vyslovované konverzace, 
která se týká osvojovaných té-
mat. Rozumí jednoduchým otáz-
kám, které se týkají jeho osoby.  

Typy textů: blog, inzerát, deník, 
příběh, itinerář, dialog, článek, 
leták, osobní rozhovor, e-mail, 
komiks, zjednodušená četba, 
báseň, formulář. 

 7. 

Výchova 
k myšlení v ev-
ropských a glo-
bálních souvis-
lostech 
Multikulturní 
výchova 

Filmy, videa. 
Zjednodu-
šená četba. 
Rozhovory 
s rodilými 
mluvčími. 

Mluvení: zeptá se na základní 
informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i nefor-
málních situacích. Zodpoví na 
jednoduché otázky, které se tý-
kají jeho osoby nebo témat, 
která zná. Zapojí se pomocí 
slovních spojení do rozhovoru, 
dokáže formulovat pozvání, od-
mítnutí, návrhy. Dokáže poskyt-
nout a zjistit informace týkají-
cích se běžných témat. Vypráví 
jednoduchý příběh či událost – 
popíše osoby, místa a věci.  

Tematické okruhy: sporty, jídlo, 
idoly teenagerů, filmy, kreativní 
aktivity, média, kultura, postavy 
z knih a filmů, oslavy a svátky, 
tradice, geografie, reálie an-
glicky mluvících zemí, počasí, 
město, výlety a dovolená, turis-
tické informace.  

 7. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
Environmen-
tální výchova 

Tvorba 
vlogu, natá-
čení videa. 
Natáčení 
rozhovoru. 
Přehrávání 
každoden-
ních situací 
v rámci roz-
hovorů. Pre-
zentace 
projektů.  

Čtení s porozuměním: dokáže 
vyhledat požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech. Ro-
zumí slovům a jednoduchým 
větám, které se týkají osvojova-
ných tematických okruhů. Najde 
konkrétní informace číselného i 
nečíselného charakteru. Daří se 
mu odvozovat význam někte-
rých neznámých slov z kontextu 
a rozumí běžným označením a 
nápisům na veřejných místech. 

Jazykové prostředky: minulý 
čas prostý pravidelných i ne-
pravidelných sloves; vyjádření 
souhlasu a nesouhlasu; 
schopnosti – modální slovesa; 
minulý čas průběhový; plány 
do budoucna, návrhy. Vazby I 
would like/would you like? Pří-
slovce.  

7. 
Osobností a so-
ciální výchova 

Krátké zjed-
nodušené 
autentické 
texty. Bro-
žury a ná-
pisy. Mapy 
a tabulky. 
Křížovky a 
soutěže.  
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Psaní: dokáže vyplnit základní 
údaje o sobě ve formuláři. Učí se 
psát deník a dělat si jednoduché 
zápisky osobního charakteru. 
Napíše jednoduché texty týkající 
se jeho osoby, rodiny, přátel, 
školy a volného času. Je dosta-
tečně jazykově vybaven na to, 
aby napsat krátký příběh v mi-
nulém čase, krátké pojednání na 
téma, které zná. Dokáže reago-
vat na písemné sdělení ve formě 
dopisu/e-mailu/inzerátu a za-
číná rozlišovat mezi formálním a 
neformálním projevem.  

   7.   

Tvorba pla-
kátů, myš-
lenkové 
mapy, do-
pisu a e-
mailu, inze-
rátu, blogu a 
vlogu. Práce 
se slovní-
kem.  

Poslech s porozuměním: rozumí 
informacím v jednoduchých po-
slechových textech, jsou-li pro-
nášeny pomalu a zřetelně. Poro-
zumí základnímu obsahu jedno-
duché a zřetelně vyslovované 
konverzace, který se týká osvo-
jovaných témat. Rozumí jedno-
duchým otázkám, které se týkají 
jeho osoby a témat, se kterými 
má zkušenosti.  

Typy textů: blog, inzerát, deník, 
příběh, itinerář, dialog, článek, 
leták, osobní rozhovor, e-mail, 
komiks, zjednodušená četba, 
báseň, formulář, formální a ne-
formální dopis.  

 8. 

Výchova 
k myšlení v ev-
ropských a glo-
bálních souvis-
lostech 
Multikulturní 
výchova 

Filmy, videa, 
seriály. Au-
tentické 
texty s rodi-
lými mluv-
čími. Různé 
přízvuky. 
Zjednodu-
šená četba.  

Mluvení: zeptá se na základní 
informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i nefor-
málních situacích. Zodpoví na 
jednoduché otázky, které se tý-
kají jeho osoby nebo témat, 
která zná. Zapojí se pomocí 
slovních spojení do strukturova-
ného rozhovoru, dokáže formu-
lovat pozvání, odmítnutí, návrhy, 
nabídky, vyjádřit překvapení a 
údiv. Dokáže poskytnout a zjistit 
informace týkajících se běžných 
témat. Vypráví jednoduchý pří-
běh či událost – popíše osoby, 
místa a věci.  

Tematické okruhy: počasí, mě-
síce a roční období. Plány do 
budoucnosti. Město vs. ven-
kov. Práce a zaměstnání, bri-
gády. Nemoci a zdraví. Reálie 
anglicky mluvících zemí.  

 8. 

Osobností a so-
ciální výchova 
Environmen-
tální výchova 

Tvorba 
vlogu, natá-
čení videa. 
Natáčení 
rozhovoru. 
Role-play – 
běžné situ-
ace každo-
denního 
charakteru. 
Prezentace 
projektů.  

Čtení s porozuměním: dokáže 
vyhledat požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech. Ro-
zumí slovům a jednoduchým 
větám, které se týkají osvojova-
ných tematických okruhů. Najde 
konkrétní informace číselného i 
nečíselného typu. Je schopný 
odvodit význam některých ne-
známých slov z kontextu a ro-
zumí běžným označením a nápi-
sům na veřejných místech. Ro-
zezná formální a neformální 
sdělení v rámci osvojovaných 
tematických okruhů.  

Jazykové prostředky: budoucí 
čas. Trpný rod. Podmínkové 
věty typu I. Fráze I´d rather/I´d 
prefer. Předpřítomný čas + 
since/for. Modální slovesa 
(could, have to, should, would, 
be allowed to). 

8.  
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Krátké zjed-
nodušené 
autentické 
texty. Ne-
zjednodu-
šená četba 
autentic-
kých textů – 
základní 
sdělení, po-
hádky, ří-
kanky. 
Mapy, grafy 
a tabulky. 
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Psaní: dokáže vyplnit základní 
údaje o sobě ve formuláři. 
Dokáže zformulovat deníkový 
zápis. Napíše jednoduché texty 
týkající se jeho osoby, rodiny, 
přátel, školy a volného času. Je 
dostatečně jazykově vybaven na 
to, aby napsat krátký příběh 
v minulém a budoucím čase a 
krátké pojednání na téma, které 
zná. Dokáže reagovat na pí-
semné sdělení ve formě do-
pisu/e-mailu/inzerátu a dokáže 
rozlišovat mezi formálním a ne-
formálním projevem.  

   8.   

Tvorba pla-
kátů, myš-
lenkové 
mapy, do-
pisu a e-
mailu, inze-
rátu, blogu. 
Práce s růz-
nými literár-
ními žánry. 
Práce se 
slovníkem, 
ověřování 
informací, 
strojové vs. 
nestrojové 
překlady.  

Čtení s porozuměním: vyhledá 
požadované informace v jedno-
duchých autentických textech. 
Rozumí větám a slovům, která 
se týkají osvojovaných témat 
(zejména má-li k dispozici vizu-
ální oporu). Najde konkrétní čí-
selné i nečíselné informace 
v jednoduchém textu vztahují-
cím se k tématům, se kterými se 
může setkat v běžném životě. 
Odvodí z kontextu význam slov, 
která se vyskytují v jednodu-
chém textu či zjednodušené 
četbě. Porozumí běžným ozna-
čením a nápisům na veřejných 
místech, které se týkají např. ori-
entace, upozornění, varování, 
zákazů, časových údajů.  

Jazykové prostředky: přítomný 
čas prostý a průběhový. Minulý 
čas prostý a průběhový. Před-
přítomný čas prostý. Vyjadřo-
vání budoucnost – forma 
will/going to.  

 9. 

Výchova demo-
kratického ob-
čana  
Mediální vý-
chova 

Zkrácené 
autentické 
texty; rozli-
šování 
zdrojů a 
ověřování 
informací.  
Logické 
úvahy, kří-
žovky a há-
danky.  

Psaní: zapíše a doplní požado-
vané informace, slovní spojení 
nebo jednoduché věty. Dokáže 
vyplnit základní formuláře. Umí 
napsat nákupní seznam, vyplnit 
identifikační kartu. Napíše jed-
noduchý e-mail/vzkaz/dopis, ve 
kterém umí popsat svou situaci, 
osobu, zájmy, témata, se kterými 
se lze setkat v běžném životě. 
Dokáže reagovat na jednoduché 
písemné sdělení. Dokáže rozlišit 
mezi formálním a neformálním 
sdělením a dokáže takové sdě-
lení za použití slovních spojení 
zapsat.  

Typ textů: sms, instagramový a 
facebookový příspěvek. Moti-
vační dopis. Reklama a leták. 
Voucher a website. Úvaha – 
výhody a nevýhody. Hodno-
cení. 

 9. 
Environmen-
tální výchova 

Životopis, 
dopis, e-
mail, formu-
lář, blog, de-
ník.  

Mluvení: zeptá se na základní 
informace a adekvátně reaguje 
v běžných formálních i nefor-
málních situacích. Odpoví na 
běžné otázky. Zapojí se pomocí 

Tematické okruhy: práce a za-
městnání, povinnosti, motivace 
k učení, studium v zahraničí, 
jídlo, plány na víkend a prázd-
niny, doprava a ubytování.  

 9. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova  

Modelové 
situace – 
role-play. 
Práce a bu-
doucí kari-
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slovních spojení a vět do krát-
kého, strukturovaného rozho-
voru, který se týká jeho samot-
ného, dalších osob, prostředí, ve 
kterém žije, každodenních čin-
ností a způsobu života, je-li mu 
partner v komunikaci ochoten 
v případě potřeby pomoci. 
Dokáže krátce pohovořit na 
osvojené téma, přednést připra-
vený referát, prezentovat projekt 
na osvojené téma. Vypráví jed-
noduchý příběh. 

éra, mé po-
vinnosti. 
Specifika 
různých po-
volání. Stu-
dium v za-
hraničí.  

Poslech s porozuměním: rozumí 
informacím v jednoduchých po-
slechových textech, jsou-li pro-
nášeny pomalu a zřetelně. 
Dokáže zachytit konkrétní infor-
mace číselné i nečíselné povahy 
v jednoduchých a srozumitelně 
pronášených promluvách. 
Dokáže sledovat tok konverzace 
na osvojené téma, rozumí otáz-
kám, které se týkají jeho osoby. 
Porozumí obsahu jednoduchého 
projevu, který se vztahuje k té-
matům, jež si osvojil.  

    9. 

Výchova 
k myšlení v ev-
ropských a glo-
bálních souvis-
lostech 
Multikulturní 
výchova 

Práce se 
slovníkem a 
audiovizu-
ální techni-
kou.  
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DALŠÍ CIZÍ JAZYK 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Osvojování dalšího cizího jazyka rozvíjí a obohacuje řečové, jazykové, komunikační, lingvis-

tické i další podobné dovednosti a znalosti žáků. Obohacuje jejich možnosti dorozumění se 

v Evropě i ve světě. 

Obsahové vymezení předmětu odpovídá vzdělávacímu obsahu vzdělávacího oboru Další cizí 

jazyk tak je stanoven v RVP ZV. Předmět je vyučován od šesté do deváté třídy a je dotován 

dvěma vyučovacími hodinami týdně. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Výuka probíhá v malých skupinách. Je vedena jedním vyučujícím, ve vyšších ročnících může 

být doplněna o konverzaci s „rodilým mluvčím“ s tím, že podíl výuky každého vyučujícího 

může být v jednotlivých ročnících upravován podle potřeb žáků. Přesah výuky cizího jazyka 

se očekává také do jiných vyučovacích bloků, badatelských dnů a zejména do práce na 

půlročních tématech, na kterých budou žáci druhého stupně pracovat. Výuka je zaměřena 

především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1. 

Formy realizace 

Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, repro-

dukce textu v psané a mluvené podobě je kladen důraz na samostatnou práci žáků, aplikaci 

cizího jazyka do předmětů, práci se slovníkem a samostatné vyhledávání informací a zdrojů 

informací. Do výuky jsou zahrnuty různé hry, soutěže, online projekty a online programy, čtení 

literatury odpovídající jazykové úrovni žáků, dramatizace.  Součástí vyučování je nejen vyu-

čovací hodina, ale i příležitostné akce jako soutěže, spolupráce se zahraničními studenty atd. 

Vzdělávací obsah předmětu 

V rámci předmětu Další cizí jazyk je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků, na rozví-

jení kritického myšlení při používání zdrojů a vyhledávání informací a na vytváření a prohlu-

bování pozitivního vztahu k cizímu jazyku.  

Předmět směřuje k tomu, aby se žáci byli schopni dorozumět v cizojazyčném prostředí v běž-

ných situacích, dokázali vyjádřit svá přání a pocity, argumentovat v diskusi a prezentovat své 

poznatky. Žáci musí rovněž porozumět čtenému a slyšenému textu, který výběrem odpovídá 

jejich jazykové úrovni. Pozornost se věnuje i rozvíjení obsahově a stylisticky přiměřeného pí-

semného projevu. Žáci si postupně prohlubují znalosti gramatiky a syntaxe. 

Průřezová témata 
 
Do obsahu vyučovacího předmětu Další cizí jazyk jsou integrovány následující tematické ok-

ruhy průřezových témat: 
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Multikulturní výchova 

Multikulturalita – komunikace s lidmi z jiných zemí, specifické rysy jazyků a jejich rov-

nocennost. 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj 

Komunikace – dovednosti pro verbální sdělování, omluva, pozdrav, prosba, nonverbální 

komunikace, komunikace v různých situacích, potřeba komunikace mezi lidmi různých 

jazyků. 

Kooperace a kompetice – podpora spolupráce v rámci věkově heterogenní jazykové sku-

piny, 

schopnost domluvit se, utváření mezilidských vztahů. 

Seberegulace a sebeorganizace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá – seznámení se s reáliemi evropských zemí, globální problémy 

dnešního světa. 

Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola / stát – pravidla pro fungování občanské společnosti, člo-

věk vs. instituce 

Environmentální výchova 

Mediální výchova 

Stavba mediálních sdělení 

 
Očekávané výstupy podle RVP 

Další cizí jazyk  

Vzdělávací oblast  
 Jazyk a jazyková komuni-
kace 

Obor   Cizí jazyk 
Ročník   
6. – 9.  

Očekávané výstupy  
Žák  

Učivo  Ročník  
Průřezové 
téma  

Komentáře a 
dodatky  

Poslech s porozuměním: rozumí 
jednoduchým pokynům a otáz-
kám učitele, které jsou proná-
šeny pomalu a s pečlivou výslov-
ností a dokáže na ně adekvátně 
reagovat. Rozumí slovům a jed-
noduchým větám, které jsou pro-

Tematické okruhy: já a lidé 
kolem mě, rodina, kamarádi, 
moje město, zájmy, denní re-
žim, reálie zemí příslušného 
dalšího cizího jazyka. Zvířata. 
Jídlo a restaurace.  

 6.-7. 

Výchova 
k myšlení v ev-
ropských a 
globálních 
souvislostech 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Umíme se 
představit, 
vést dialog a 
spřátelit se. 
Poslech 
hudby a krát-
kých auten-
tických textů.  
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nášeny pomalu a zřetelně a tý-
kají se osvojovaných témat za 
použití vizuální opory. Dokáže 
najít základní informace číselné i 
nečíselné povahy v krátkých po-
slechových textech týkajících se 
každodenních témat. 

Mluvení: dokáže se zapojit do 
jednoduchých strukturovaných 
rozhovorů a využít základní 
slovní spojení a fráze. Dokáže 
hovořit o své osobě, rodině, škole 
a zájmech. Dokáže se zeptat na 
základní informace v rámci běž-
ných témat a okruhů, se kterými 
se opakovaně setkal.  

Jazykové prostředky: sloveso 
být v přítomném čase, zá-
jmena, číslovky, slovesa, před-
ložky místa a času. Rozkazo-
vací způsob a budoucí čas.  

 6.-7.   
Role-play; 
dramatizace.  

Čtení s porozuměním: dokáže 
porozumět jednoduchým infor-
mačním nápisům, orientačním 
pokynům a rozumí slovům a frá-
zím, které se vztahují k běžným 
tématům. V krátkém textu 
dokáže vyhledat požadovanou 
informaci, zejména pokud má 
k dispozici vizuální podporu.  

   6.-7.   

Krátké auten-
tické texty, 
reklamy a le-
táky. Blogy, 
zkrácené in-
formační 
texty.  

Psaní: dokáže vyplnit základní 
údaje o sobě ve formuláři a na-
psat jednoduchý text týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojo-
vaných témat. Dokáže stručně 
reagovat na jednoduché písemné 
sdělení.  

Typ textů: formulář, e-mail či 
zpráva, leták, seznam, itinerář.  

 6.-7. 
Mediální vý-
chova 

Otázky a 
kvízy, popis 
okolí. Blogy, 
sms, se-
znamy a for-
muláře.  

Poslech s porozuměním: rozumí 
jednoduchým pokynům a otáz-
kám, které jsou pronášeny po-
malu a srozumitelně a dokáže na 
ně adekvátně reagovat. Rozumí 
slovům i jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně a týkají se osvojovaných 
témat za použití vizuální opory. 
Dokážou najít základní infor-
mace číselné i nečíselné povahy 
v krátkých poslechových textech 
týkajících se každodenních té-
mat. 

   8.-9.   

Poslech au-
tentických 
textů s vizu-
ální podpo-
rou; videa a 
klipy; rozho-
vory.  

Mluvení: dokáže se zapojit do 
jednoduchých strukturovaných 
rozhovorů a využít základní 
slovní spojení a fráze. Je scho-
pen říct, co chce či nechce, co se 
mu líbí a co si přeje. Dokáže ho-
vořit o své osobě, rodině, škole a 
zájmech. Dokáže se zeptat na 

Tematické okruhy: já a lidé 
kolem mě, moje země a moje 
město, můj dům.  Práce, volný 
čas, cestování. Reálie zemí 
mluvících dalším cizím jazy-
kem. Příroda a svět kolem 
nás.  

8.-9. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
Multikulturní 
výchova 
Výchova 
k myšlení v ev-
ropských a glo-
bálních souvis-
lostech 

Každodenní 
situace – 
dramatizace 
a scénky.  
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základní informace v rámci běž-
ných témat a okruhů, se kterými 
se opakovaně setkal.  

Čtení s porozuměním: dokáže 
porozumět jednoduchým infor-
mačním nápisům, orientačním 
pokynům, krátkým textům a ro-
zumí slovům a frázím, které se 
vztahují k běžným tématům. 
V krátkém textu dokáže vyhledat 
požadovanou informaci, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
podporu.  

Jazykové prostředky: sloveso 
být v přítomném čase, přítomný 
čas a časování sloves; spojky; 
příslovce; stupňování přídav-
ných jmen; vyjadřování minu-
losti. Modální slovesa.  

 8.-9.   

Krátké zjed-
nodušené 
autentické 
texty. Bro-
žury a ná-
pisy. Mapy a 
tabulky. Kří-
žovky a sou-
těže.  

Psaní: dokáže vyplnit základní 
údaje o sobě ve formuláři a na-
psat jednoduchý text týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojo-
vaných témat. Dokáže stručně 
reagovat na jednoduché písemné 
sdělení, dokáže odhadnout vý-
znam některých slov z kontextu 
a umí napsat krátkou zprávu či 
e-mail.  

Typ textů: popis osoby, popis 
okolí. Cesta domů. Dopis nebo 
e-mail. SMS. Plakáty a inzerát.  

 8.-9. 
Mediální vý-
chova 

Tvorba pla-
kátů, myšlen-
kové mapy, 
dopisu a e-
mailu, inze-
rátu, blogu a 
vlogu. Práce 
se slovníkem. 
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5.1.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Cíle: 

1. Porozumět a osvojit si dovednost využívat aritmetických operací, matematických 

postupů a jejich propojení s reálnou situací. 

2. Rozvíjet abstraktní a exaktní myšlení. 

3. Prohlubovat schopnost logického a kritického uvažování. 

4. Orientovat se v rovině, prostoru a čase. 

5. Zdokonalovat se v grafickém projevu. 

6. Přesně a stručně se vyjadřovat matematickou symbolikou. 

7. Využívat prostředků výpočetní techniky. 

8. Rozvíjet paměť žáků. 

Specifikum oblasti: 

Žáci jsou vedeni tak, aby k závěrům při použití vhodných metod práce docházeli sami. Dalším 

důležitým cílem je naučit žáka nalézt větší množství způsobů řešení a vybrat z nich ten nej-

jednodušší. Žák aplikuje získané znalosti a dovednosti v ostatních vyučovacích předmětech 

a v praxi. 

Vzdělávací oblast je členěna na předmět: 

• Matematika 

 

MATEMATIKA 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

Matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. 

Žáci v něm mají získat početní dovednosti v oboru reálných čísel, aby si uměli poradit s prak-

tickými úlohami denní potřeby ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a dů-

sledky, odvodit nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami a grafy, vyhledávat 

informace, ověřovat pravdivost svých tvrzení. Matematické vzdělání je postaveno na rozvíjení 

vlastních zkušeností žáků, potřeby počítat, kreslit a hrát si. Práce by měla být zajímavá a po-

vzbuzující. Cílem je vybavit žáky dovedností nahlížet na svět, ve kterém žijí, z hlediska kvan-

tity, rozvoje abstraktního myšlení a logických operací, umět využívat získaných vědomostí  

v praxi. 

V rámci předmětu matematika je kladen důraz na konstruktivismus, který je také stěžejní fi-

lozofií Hejného metody, dle které výuka na škole probíhá. Velkou roli ve výuce hraje také kon-

cept místně zakotveného učení. Žák je veden především k rozvoji samostatného abstraktního 

myšlení, schopnosti vnímat logické souvislosti a v neposlední řadě mít prostor k obhajování 
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svých řešitelských strategií v diskuzi se spolužáky. Součástí výuky je také přijímat názory, 

postupy a strategie druhých spolužáků a umět pracovat s chybou. 

Cílem výuky matematiky je rozvíjet analytické myšlení a komunikační kompetence žáků na-

místo drilu a dosazování do vzorečků. Žáci jsou systematicky vedeni k tomu, aby dokázali 

nad jednotlivými matematickými problémy přemýšlet z více úhlů pohledu a volili efektivní 

strategie řešení. V rámci výuky se žák učí pracovat samostatně i skupinově, zkouší si různé 

role. 

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Obsahové vymezení předmětu odpovídá vzdělávacímu obsahu vzdělávacího oboru Matema-

tika tak, aby byl v souladu s RVP. Výuka probíhá v rámci tříd a je dotována čtyřmi hodinami 

týdně ve všech postupových ročnících. Na výuce se podílí jeden nebo dva vyučující s případ-

ným asistentem. Přesah výuky matematiky se očekává také do jiných vyučovacích bloků, ba-

datelských dnů a do práce na půlročních projektech, na kterých budou žáci druhého stupně 

pracovat. Jedná se především o následující témata: počítání, práci s daty (tabulky, grafy), vý-

počet průměru a procent, vysoká čísla a aplikovanou geometrii. 

Formy realizace 

Ve vyučovací hodině: matematické rozcvičky (pohybové, na počítání, samostatné, skupinové), 

práce v matematických centrech, sdílení řešitelských a badatelských strategií, obhajování 

vlastních řešení a přijímání řešení a postupů ze strany spolužáků. Vytváření vlastních příkladů 

pro spolužáky (tzv. Minilekce – písemně i on-line). Prostor pro procvičování mimo výuku  

v online prostoru. Součástí výuky jsou hry, soutěže, používání tabletů ve výuce (aplikace Ka-

hoot, SolveMe, Khan academy a další). 

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacího předmětu Matematika jsou na prvním stupni integrovány následující 

tematické okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj 

Sebepoznání a sebepojetí – moje psychika 

Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času, plánování učení a studia, 

cvičení 

sebekontroly, sebeovládání 

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy 

Kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci, jasná a respektu-

jící komunikace, podřízení se, komunikace a kooperace při dosahování cíle, zejména při 

skupinové práci, prezentace společných výsledků, vzájemné poskytování zpětné vazby 

a sebereflexe, schopnost vyjádřit co potřebuji, co nechápu nebo co by mi pomohlo k do-

sažení výsledku  
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Poznávání lidí – rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, 

osobnostní 

rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání – rozvoj pozornosti a soustředění, řešení problémů, do-

vednosti pro učení a studium 

Komunikace – komunikace v různých situacích (řešení konfliktů, vyjednávání, žádost 

apod.), 

dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, schopnost vyjádřit co potře-

buji, co nechápu nebo co by mi pomohlo k dosažení výsledku 

Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola – demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevře-

ného partnerství, způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každoden-

ním životě školy 

Formy participace občanů v politickém životě – základní kategorie fungování demokra-

cie 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá – život Evropanů – odlišnosti při vážení a měření 

Vztah člověka k prostředí – globální oteplování 

Multikulturní výchova 

Multikulturalita – porovnávání našeho způsobu počítání s počítáním v jiných zemích 

(indické, 

čínské násobení) prostorová geometrie budov apod. 

Lidské vztahy – uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) 

 

Očekávané výstupy podle RVP 

Matematika 

Oblast 
Matematika a její apli-
kace 

Obor 
Matematika 
a její apli-
kace 

Ročník  
1–3 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komentáře a 
dodatky 

čte a zapisuje přirozená čísla 
do 20. 

Čtení čísel do dvaceti. 1.   

porovnává přirozená čísla do 
20, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti. 

Porovnávání množství a je-
jich číselných vyjádření 
v oboru 0-20; značky <, >, =. 

1.  
Podle obrázků 
rozhodovat o 
vztahu více – 
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méně, delší – 
kratší 

užívá lineární uspořádání; 
zobrazí číslo a číselné ose. 

Číselná osa; zobrazení čísla 
na číselné ose v obru 0-20; 
číselná řada; pojmy před, za, 
hned před, hned za, mezi. 

1.  

Řazení očíslo-
vaných před-
mětů, doplňo-
vání chybějících 
čísel v řadě 

rozezná, pojmenuje, vymo-
deluje a popíše základní ro-
vinné útvary a nachází v rea-
litě jejich reprezentaci. 

Čtverec, obdélník, trojúhel-
ník, kruh. 

1.  

Skládání ob-
razců z geome-
trických tvarů, 
stavění staveb 
ze stavebnice, 
kreslení na 
čtverečkovém 
papíru 

rozezná, pojmenuje, vymo-
deluje a popíše jednoduchá 
tělesa. 

Kruh, koule, čtverec, krychle, 
trojúhelník; třídění předmětů 
podle tvaru. 

1.   

počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory 
s daným počtem prvků. 

Počítání předmětů, vytvá-
ření skupin předmětů o da-
ném počtu. 

1.-2. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Stolní hry 
s kostkou 

pozná české mince a ban-
kovky, odhadne cenu základ-
ních potravin a celkovou 
cenu nákupu. 

Odhad výsledku. 1.-2.   

provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s přiroze-
nými čísly. 

Sčítání a odčítání v oboru 0-
20 s přechodem přes de-
sítku. 

1.-2.   

používá přirozená čísla 
k modelování reálných situ-
ací. 

Vyjadřování počtu a pořadí 
číslem. 

1.-3.   

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené 
početní operace. 

Řešení a tvorba slovních 
úloh o běžných situacích, 
které děti znají. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

orientuje se v čase, provádí 
jednoduché převody jedno-
tek času. 

Určování času, základní jed-
notky času a jejich převody. 

1.-3.  
Kalendář, dny, 
hodiny, minuty, 
sekundy 

popisuje jednoduché závis-
losti z praktického života. 

Závislosti a jejich vlastnosti. 1.-3.  

Modelování ná-
kupů (kytice s 1, 
2, 3 květy, se 
stuhou, bez 
stuhy) 

doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel. 

Práce s údaji, tabulky, dia-
gramy, grafy. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Shromažďování, 
třídění, vyhod-
nocování dat, 
získávání údajů 
z tabulek, čtení 
jízdních řádů, 
obrázkové dia-
gramy 

rozezná a modeluje jednodu-
ché souměrné útvary v ro-
vině. 

Poznávání a modelování 
jednoduchých souměrných 
útvarů v rovině. 

1.-3.  
Překládání pa-
píru 

provádí písemné početní 
operace v oboru přirozených 
čísel. 

Písemné sčítání a odčítání 
bez přechodu i s přechodem 
přes desítku v oboru 0-100. 

2.   
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čte a zapisuje přirozená čísla 
do 100 

Čtení a zápis do 100 2.  

Modelování za-
psaného čísla 
(dřívka, deseti-
koruna, koruna) 

porovnává přirozená čísla do 
100, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti. 

Porovnávání množství a je-
jich číselných vyjádření 
v oboru 0-100. 
Desítky a jednotky ve dvoj-
ciferných číslech. 
Porovnávání čísel a zápis 
výsledku porovnávání. 

2.  

Pokračování 
v číselné řadě 
s přechodem 
desítek, odhady 
množství určení 
čísla o „n“ vět-
šího (menšího, 
ne je dané číslo 

užívá lineární uspořádání; 
zobrazí číslo na číselné ose. 

Zobrazování čísla na číselné 
ose v oboru 0-100, číselná 
řada. 

2.   

provádí zpaměti jednoduché 
početní operace s přiroze-
nými čísly. 

Sčítání a odčítání desítek. 
Sčítání a odčítání dvojcifer-
ného a jednociferného čísla, 
násobilka 2-4, násobení 10. 

2.   

rozezná, pojmenuje, vymo-
deluje a popíše základní ro-
vinné útvary a nachází v rea-
litě jejich reprezentaci. 

Úsečka, lomená čára, křivá 
čára, čtyřúhelník, pětiúhel-
ník, obdélník. 
Nácvik kreslení a rýsování 
úseček. 

2. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Stavby z krychlí 
podle obrázku i 
podle pravítka, 
skládání útvar 
z trojúhelníků a 
obdélníků 

rozezná, pojmenuje, vymo-
deluje a popíše jednoduchá 
tělesa. 

Válec, kvádr. 2.-3.   

využívá při pamětném i pí-
semném počítání komutativ-
nost a asociativnost sčítání. 

Principy asociativnosti a 
komutativnosti sčítání a od-
čítání. 

2.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

porovnává velikost útvarů, 
měří a odhaduje délku 
úsečky. 

Porovnávání velkosti útvarů; 
odhadování délky a měření 
úseček; jednotky délky a je-
jich převody 2.-3. 

2.-3.   

provádí písemné početní 
operace v oboru přirozených 
čísel. 

Písemné sčítání a odčítání 
bez přechodu i s přechodem 
přes desítku v oboru 0-
1000. 

3.   

zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel. 

Zaokrouhlování na sta a de-
sítky. 
Zaokrouhlování pro odhady 
a výsledky. 

3.   

čte a zapisuje přirozená čísla 
do 1000. 

Čtení a zápis do 1000. 3.   

porovnává přirozená čísla do 
1000; užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti. 

Porovnávání množství a je-
jich číselných vyjádření 
v oboru 0-1000. 

3.   

užívá lineární uspořádání; 
zobrazí číslo na číselné ose. 

Zobrazování čísla na číselné 
ose v oboru 0-1000. 

3.   

provádí zpaměti sčítání a od-
čítání dvojciferných čísel. 

Sčítání a odčítání dvojcifer-
ných čísel. 

3.   

provádí zpaměti násobení a 
dělení v oboru malé náso-
bilky. 

Násobení a dělení v oboru 
malé násobilky. 

3.   
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rozezná, pojmenuje, vymo-
deluje a popíše základní ro-
vinné útvary a nachází v rea-
litě jejich reprezentaci. 

Poloměr, průměr, kružnice. 
Dělení geometrického 
útvaru na části. 
Přímka, polopřímka, úsečka. 
Rýsování úseček dané 
délky. 

3.   

rozezná, pojmenuje, vymo-
deluje a popíše jednoduchá 
tělesa a nachází je ve svém 
okolí. 

Jehlan kužel, krychle, vrchol, 
stěna, hrana – počty na tě-
lese. 

3.   

 
 

    

Oblast 
Matematika a její apli-
kace 

Obor 
Matematika 
a její apli-
kace 

Ročník  
4–5 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komentáře a 
dodatky 

provádí písemné početní 
operace v oboru přirozených 
čísel. 

Dělení se zbytkem v oboru 
násobilky. 
Sčítání a odčítání v oboru 0-
10.000. 
Násobení dvojciferným a 
trojciferným číslem. 
Dělení jednociferným číslem 

4.  

Odhad výsledku 
a kontrol pí-
semného výpo-
čtu, kontrola 
opakováním vý-
počtu, záměnou 
sčítanců, obrá-
cením výkonu 

zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel. 

Zaokrouhlování na tisíce, 
sta a desítky. 
Zaokrouhlování pro odhady 
a výsledky. 

4.   

vysvětlí a znázorní vztah 
mezi celkem a jeho částí vy-
jádřenou zlomkem na příkla-
dech z běžného života. 

Celek, část, zlomek. 4.   

porovná zlomky se stejným 
jmenovatelem (poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětin, dese-
tiny). 

Čitatel, jmenovatel, zlom-
ková čára. 

4.   

využívá názorných obrázků 
k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 
1/10 celku. 

Polovina, čtvrtina, třetina, 
pětina, desetina. 

4.   

narýsuje a znázorní základní 
rovinné útvary (čtverec, ob-
délník, trojúhelník a kružnici); 
užívá jednoduché kon-
strukce. 

Rýsování kruhu a kružnice. 4.   

sčítá a odčítá graficky 
úsečky; určí délku lomené 
čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran. 

Grafické sčítání a odčítání 
úseček. 
Sčítání lomené čáry. 
Obvod mnohoúhelníku. 

4.   

sestrojí rovnoběžky a kol-
mice. 

Rovnoběžky a kolmice. 4.   

vyjádří celek z jeho dané po-
loviny, čtvrtiny, třetiny, pě-
tiny, desetiny. 

Řešení a tvorba slovních 
úloh k určování poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětin, dese-
tiny z celku. 

4.-5.   
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řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní 
operace v celé oboru přiro-
zených čísel. 

Slovní úlohy řešení jednou a 
dvěma početními opera-
cemi. 

4.-5.  

Metody řešení – 
úsudek, pokus, 
tabulka, reální 
nebo matema-
tické modelo-
vání, nalezení 
vhodného textu 
k matematic-
kému zápisu 

vyhledává, sbírá a třídí data. 
Vyhledávání, sběr a třídění 
dat. 

4.-5.  

Stanovení krité-
rií pro třídění 
vyhodnocování 
údajů 

čte a sestavuje jednoduché 
tabulky a diagramy. 

Čtení a sestavování tabulek 
a diagramů. 

4.-5.  
Ceníky, obráz-
kové diagramy 

určí obsah obrazce pomocí 
čtvercové sítě a užívá zá-
kladní jednotky obsahu. 

Obsahy a jednotky obsahu. 4.-5.  

Síť kvádru 
z krabičky – 
„šaty“ pro geo-
metrické útvary 

rozpozná a znázorní ve 
čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a 
určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru. 

Osová souměrnost. 
Osově souměrné útvary. 

4.-5.  
Překládání pa-
píru, vodní hla-
dina 

řeší jednoduché praktické 
slovní úlohy a problém, je-
jichž řešení je do značné 
míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech 
školské matematiky. 

Řešení nestandardních 
slovních úloh. 
Číselné a obrázkové řady. 
Magické čtverce. 
Prostorová představivost. 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Úlohy s antisig-
nálem 

využívá při pamětném i pí-
semné počítání komutativ-
nost a asociativnost sčítání. 

Principy asociativnosti a 
komutativnosti sčítání a od-
čítání. 

4.-5. 
Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

provádí písemné početní 
operace v oboru přirozených 
čísel. 

Písemné sčítání a odčítání 
čísel do milionu. 
Násobení čtyřciferným čís-
lem. 
Dělení dvojciferným dělite-
lem. 

5.   

zaokrouhluje přirozená čísla, 
provádí odhady a kontroluje 
výsledky početních operací 
v oboru přirozených čísel. 

Zaokrouhlování na miliony, 
tisíce, sta a desítky. 
Zaokrouhlování pro odhady 
a výsledky. 

5.   

žák sčítá a odčítá zlomky 
s stejným jmenovatelem 
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny) pomocí ná-
zorných obrázků a tyto po-
četní operace zapisuje. 

Čitatel, jmenovatel, zlom-
ková čára. 

5.   

přečte, zapíše, znázorní de-
setinná čísla v řádu desetin a 
setin na číselné ose, ve 
čtvercové síti nebo v kruho-
vém diagramu. 

Desetinné číslo. 5. 
Multikulturní 
výchova 

 

vysvětlí a znázorní vztah 
mezi celkem a jeho částí vy-
jádřenu desetinným číslem 

Porovnávání desetinných 
čísel. 

5.   
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na příkladech z běžného ži-
vota. 

znázorní na číselné ose, pře-
čte, zapíše a porovná celá 
čísla v rozmezí -100 až 
+100. 

Číselná osa (kladná a zá-
porná čísla). 

5.   

nalezne reprezentaci zápor-
ných čísel v běžném životě. 

Měření teploty, vyjádření 
dlužné částky. 

5 
Multikulturní 
výchova 

 

narýsuje a znázorní základní 
rovinné útvary (čtverec, ob-
délník, trojúhelník, kružnici); 
užívá jednoduché kon-
strukce. 

Rýsování rovnostranného a 
rovnoramenného trojúhel-
níku. 
Rýsování obdélníku a 
čtverce. 
Rýsování pomocí kružnice. 

5.   

řeší a tvoří úlohy, ve kterých 
aplikuje osvojené početní 
operace v celém oboru přiro-
zených čísel. 

Jednoduché slovní úlohy ře-
šené jednou početní ope-
rací. 

5.  

Odhady vý-
sledků, posou-
zení reálnosti 
výsledků 

 
 

    

Vzdělávací oblast  Obor  
Ročník  
6. – 9. 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komentáře a 
dodatky 

provádí početní operace v 
oboru celých a racionálních 
čísel. Užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmoc-
ninu. 

Početní operace s celými 
čísly, římské číslice. 

6.-7. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Princip umoc-
ňování  

zaokrouhluje a provádí od-
hady s danou přesností, 
účelně využívá kalkulátor. 

Nejmenší a největší prvek, 
idiomy o n větší/menší, n-
krát větší/menší. 

6.-7. 
 

 
Porovnávání čí-
sel 

modeluje a řeší situace s vy-
užitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel. 

Sčítání a odčítání kmeno-
vých zlomků a desetinných 
čísel (desetiny, setiny). 

6.-7. 
 

Osobností a 
sociální vý-
chova 

 

užívá různé způsoby kvanti-
tativního vyjádření vztahu 
celek, část (přirozeným čís-
lem, poměrem, zlomkem, de-
setinným číslem a procen-
tem). 

Násobení desetinných čí-
sel, převod jednotek (po-
vrch, objem) využití kalku-
látoru (dělení se zbytkem). 

6.-7. 
 

  

řeší modelováním a výpo-
čtem situace vyjádřené po-
měrem, pracuje s měřítky 
map a plánů. 

Zaokrouhlování, práce s 
odhadem, měřítko a mapy, 
poměr. 

6.-7. 
 

 
Přesah do kar-
tografie, pro-
jekty 

řeší aplikační úlohy na pro-
centa (i pro případ, kdy je 
větší než celek). 

Sudé/liché číslo, prvočíslo, 
číslo složené, (nejmenší 
společný) násobek a (nej-
větší společný) dělitel.  
Znázornění na číselné ose.  

6.-7. 
 

 Slovní úlohy 

matematizuje jednoduché re-
álné situace s využitím pro-
měnných: určí hodnotu vý-
razu, sčítá a násobí mnoho-
členy, provádí rozklad mno-
hočlenu na součin pomocí 
vzorců a vytýkáním. 

Rozklad přirozeného čísla 
na součin, kritéria dělitel-
nosti 3,4,9. 

6.-7. 
 

Osobností a 
sociální vý-
chova 
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formuje a řeší reálnou situaci 
pomocí rovnic a jejich sou-
stav. 

Rovnice o dvou nezná-
mých. Ciferný součet. 

6.-7. 
 

 
Váhy, SolveMe 
aplikace 

analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá ma-
tematický aparát v oboru ce-
lých a racionálních čísel. 

Rovnice a soustavy rovnic, 
využití proměnné v mate-
matizaci reálných čísel, 
procenta. 

6.-7. 
 

  

vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data, porovnává 
soubory dat. 

Vyhledávání, vyhodnoco-
vání a zpracování dat, Ven-
novy diagramy. 

6.-7. 
 

Multikulturní 
výchova.  

Vytváření vlast-
ních Vennových 
diagramů, mno-
žiny 

určuje vztah přímé nebo ne-
přímé úměrnosti. 

Trojčlenka. 
6.-7. 
 

 

Slovní úlohy k 
rozpoznání 
přímé a nepřímé 
úměry. Vyhle-
dávání příkladů 
ve vlastním 
okolí 

vyjádří funkční vztah tabul-
kou, rovnicí, grafem. 

Porovnávání souboru dat, 
evidence v tabulce, aritme-
tický průměr. 

6.-7. 
 

Výchova k 
myšlení v ev-
ropských a 
globálních 
souvislostech 
 

 

matematizuje jednoduché re-
álné situace s využitím 
funkčních vztahů. 

Lineární funkce a její graf, 
čtení z grafu, sloupcový a 
kruhový diagram, slovní 
úlohy s využitím procent. 

6.-7. 
 

  

zdůvodňuje a využívá polo-
hové a metrické vlastnosti 
základních rovinných útvarů 
při řešení úloh a jednodu-
chých praktických problémů, 
využívá matematickou sym-
boliku. 

Konstruování a modelování 
těles, trojúhelník ostroúhlý, 
pravoúhlý, tupoúhlý, rovno-
ramenný a rovnostranný. 
Vlastnosti trojúhelníků. Ne-
rovnost, součet úhlů v troj-
úhelníku, osa úhlu, těžiště. 

6.-7. 
 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
 

 

charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary, určuje veli-
kost úhlu měřením a výpo-
čtem. 

Čtyřúhelníky: čtverec, ob-
délník, kosočtverec, licho-
běžník.  

6.-7. 
 

  

odhaduje a vypočítá obsah a 
obvod základních rovinných 
útvarů. 

Pojmy: kruh, kružnice, po-
loměr, kruhová výseč. 

6.-7. 
 

  

využívá pojem množina 
všech bodů dané vlastnosti k 
charakteristice útvaru a k ře-
šení polohových a nepoloho-
vých konstrukčních úloh. 

Věty o shodnosti a neshod-
nosti trojúhelníků. 

6.-7. 
 

  

načrtne a sestrojí rovinné 
útvary. 

Kruh, kružnice, kruhová vý-
seč, kužel, jehlan, obvod a 
obsah kruhu, Ludolfovo 
číslo. 

6.-7. 
 

 

Rýsování, mo-
delování geo-
metrických tě-
les 

užívá k argumentaci věty o 
shodnosti a podobnosti troj-
úhelníků. 

Podobnost rovinných těles, 
SSS, SUS, USU. 
 

6.-7. 
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načrtne a sestrojí obraz ro-
vinného útvaru ve středové a 
osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný 
útvar. 

Osová a středová souměr-
nost, posunutí, otočení, 
stejnolehlost. 

6.-7. 
 

 

Rozlišování 
souměrnosti, 
uvedení na 
praktických pří-
kladech 

určuje a charakterizuje zá-
kladní prostorové útvary (tě-
lesa) analyzuje jejich vlast-
nosti. 

Velikost úhlů, dvojice úhlů, 
uhlopříčky čtyřúhelníků. 

6.-7. 
 

  

odhaduje a vypočítává objem 
a povrch těles. 

Délka, obvod, povrch, 
kostra, kruh, jehlan, kužel, 
čtyřúhelníky, mnohoúhel-
níky. 

6.-7. 
 

 

Práce s odha-
dem, modelo-
vání, prostorová 
představivost 

načrtne sestrojí sítě základ-
ních těles. 

Modelování jehlanu, kužele, 
kvádru. 

6.-7. 
 

 
Modelování 
 

analyzuje a řeší aplikační ge-
ometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu. 

Náčrt, model, síť krychlo-
vých těles, aplikační geo-
metrické úlohy.  

6.-7. 
 

 Modelování 

užívá logickou úvahu a kom-
binační úsudek při řešení 
úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných 
nebo zkoumaných situací. 

Řešitelnost, neřešitelnost 
úloh, logické a netradiční 
geometrické úlohy, apliko-
vaná geometrie. 

6.-7. 
 

  

řeší úlohy na prostorovou 
představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a do-
vednosti z různých tematic-
kých vzdělávacích oblastí. 

Úlohy na prostorovou před-
stavivost. 

6.-7. 
 

Osobností a 
sociální vý-
chova 

Měření, porov-
návání 

provádí početní operace v 
oboru celých a racionálních 
čísel, užívá ve výpočtech dru-
hou mocninu a odmocninu. 

Množiny celých a racionál-
ních čísel, n-tá mocnina, 
druhá a třetí odmocnina. 

8.-9.   

zaokrouhluje a provádí od-
hady s danou přesností. 

Porovnávání reálných čísel, 
zaokrouhlování, odhady. 

8.-9. 
 

 

Práce s odha-
dem a naměře-
nou hodnotou, 
ankety 

modeluje a řeší situace s vy-
užitím dělitelnosti v oboru 
přirozených čísel. 

Dělení desetinného čísla 
desetinným číslem, kritéria 
dělitelnosti. 

8.-9. 
 

  

užívá různé způsoby kvanti-
tativního vyjádření vztahu 
celek, část (přirozeným čís-
lem, poměrem, zlomkem, de-
setinným číslem, procentem). 

Krácení, rozšiřování, sčí-
tání, odčítání, násobení a 
dělení zlomků, záporný zlo-
mek. 

8.-9. 
 

  

řeší modelováním a výpo-
čtem situace vyjádřené po-
měrem, pracuje s měřítky 
map a plánů. 

Výpočet měřítka, vzdušné 
čáry a vzdálenosti na 
mapě, řešení slovních úloh. 

8.-9. 
 

 
Přesah do kar-
tografie, pro-
jektů 

matematizuje jednoduché re-
álné situace s využitím pro-
měnných – určí hodnotu vý-
razu, sčítá a násobí mnoho-
členy, provádí rozklad mno-
hočlenů na součin pomocí 
vzorců a vytýkáním. 

Prvočíselný rozklad, pře-
vrácené číslo, Euklidův al-
goritmus, lineární nerov-
nice, absolutní hodnota.  
Proměnná, neznámá, alge-
braické výrazy, ekvivalentní 
úpravy, dvojčleny, trojčleny, 
mnohočleny. 

8.-9. 
 

 
Výpočet n-
členů. Pythago-
rova věta 
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řeší aplikační úlohy na pro-
centa. 

Procenta, promile, úroko-
vání. 

8.-9. 
 

 
Slovní úlohy se 
zaměřením na 
reálné situace 

analyzuje a řeší jednoduché 
problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá ma-
tematický aparát v oboru ce-
lých a racionálních čísel. 

Číslo iracionální, reálná 
čísla, soustavy dvou rovnic 
o dvou neznámých. 

8.-9. 
 

  

vyhledává, vyhodnocuje a 
zpracovává data: porovnává 
soubory dat, určuje vztah 
přímé a nepřímé úměrnosti, 
vyjádří funkční vztah tabul-
kou, rovnicí, grafem, mate-
matizuje jednoduché reálné 
situace s využitím funkčních 
vztahů. 

Množiny, podmnožiny, prů-
nik, sjednocení.  
Organizace souboru dat, 
grafické znázornění. 
 Porovnávání souborů dat, 
aritmetický průměr, vážený 
průměr, četnost znaku.  
Lineární funkce a její graf, 
kvadratická funkce, vyjád-
ření kvadratické funkce ta-
bulkou, grafem. 

8.-9. 
 

Výchova 
k myšlení v ev-
ropských a 
globálních 
souvislostech 
 

Funkce, grafy, 
statistika  

charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary. Zdůvodňuje a 
využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovin-
ných útvarů při řešení úloh, 
využívá potřebnou matema-
tickou symboliku. 

Vlastnosti trojúhelníků, tě-
žiště, ortocentrum, důkazy 
Pythagorovy věty, tětivový 
a tečnový čtyřúhelník, tě-
tiva kružnice, mezikruží, 
pravidelný mnohoúhelník, 
velikosti vnitřních úhlů a 
rovinných útvarů, kon-
strukce ve čtvercové mříži, 
Thaletova věta, konstrukce 
ve čtvercové mříži a čistém 
papíře. 

8.-9. 
 

 

Příklady, slovní 
úlohy, modelo-
vání, porovnání 
různých objektů 

orientuje se v oblasti finanční 
gramotnosti, dokáže porov-
nat a určit výhodnost půjček, 
spočítá výši hypotéky dle za-
daných kritérií. Rozumí a vy-
počítá složený úrok. 

Finanční matematika – 
formy půjček, (roční) úro-
ková sazba, spotřebitelský 
a hypoteční úvěr, složené 
úročení, měsíční splátka, fi-
xace úrokové sazby, slovní 
úlohy s důrazem na místně 
zakotvené učení, tvorba fi-
nančních smluv. 

8.-9. 
 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Slovní úlohy s 
jednoduchým i 
složeným úro-
kem,  
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5.1.3 INFORMATIKA 

Cíle: 

1. Rozvíjet informatické myšlení. 

2. Porozumět základním principům digitálních technologií. 

3. Osvojit si základní informatické postupy a pojmy. 

4. Osvojit si prostředky a metody ke zpracování dat a jejich interpretaci. 

5. Pochopit fungování digitálních technologií. 

6. Porozumět zákonitostem digitálního světa. 

7. Využívat digitální technologie efektivně, bezpečně, eticky. 

Specifikum oblasti: 

Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, 

algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi 

vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač 

funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy 

informatika řeší. 

Vzdělávací oblast je členěna na předmět: 

• Informační a komunikační technologie 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět informační a komunikační technologie dává prostor všem žákům porozumět tomu, 

jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optima-

lizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci 

nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, 

spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, 

jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. 

Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá 

informatika svým specifickým dílem. 

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Obsahem předmětu je výuka informačních a komunikačních technologií, která odpovídá 

vzdělávacímu oboru Informatika tak, jak je definován Rámcovým vzdělávacím programem 

pro Základní vzdělávání. Vyučovací předmět je dotován jednou hodinou týdne ve 4. až 9. roč-

níku. 
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Formy realizace 

Výuka probíhá na tabletech, počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné 

učebně s přenosnými notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez po-

čítače. V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo 

k diskusi a spolupráci. Žák nebo dvojice pracují individuálním tempem. 

Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své 

hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své po-

znání. Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. 

Vzdělávací obsah předmětu  

- systémovému přístupu při analýze situací a jevů světa kolem něj 

- nacházení různých řešení a výběru toho nejvhodnějšího pro danou situaci 

- ke zkušenosti, že týmová práce umocněná technologiemi může vést k lepším výsledkům 

než samostatná práce 

- porozumění různým přístupům ke kódování informací i různým způsobům jejich organi-

zace 

- rozhodování na základě relevantních dat a jejich korektní interpretace, jeho obhajování 

pomocí věcných argumentů 

- komunikaci pomocí formálních jazyků, kterým porozumí i stroje 

- standardizování pracovních postupů v situacích, kdy to usnadní práci 

- posuzování technických řešení z pohledu druhých lidí a jejich vyhodnocování v osobních, 

etických, bezpečnostních, právních, sociálních, ekonomických, environmentálních a kul-

turních souvislostech 

- nezdolnosti při řešení těžkých problémů, zvládání nejednoznačnosti a nejistoty a vypo-

řádání se s problémy s otevřeným koncem 

- otevřenosti novým cestám, nástrojům, snaze postupně se zlepšovat 

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie jsou integrovány 

následující tematické okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Komunikace – dovednosti pro verbální sdělování v on-line a off-line formátu. 

Seberegulace a sebeorganizace – podpora efektivního užívání digitálních technologií. 

Psychohygiena 
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Kreativita 

Mediální výchova 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

Očekávané výstupy podle RVP 

Informační a komunikační technologie 

Oblast Informatické myšlení Obor 

Data, infor-
mace a mode-
lování; Algorit-
mizace a pro-
gramování; In-
formační sys-
témy; 
Digitální tech-
nologie 

Ročník  
4–5 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo Ročník 
Průřezové 
téma 

Komentáře 
a dodatky 

sdělí informaci obrázkem, 
předá informaci zakódovanou 
pomocí textu či čísel, zakó-
duje/zašifruje a dekóduje/de-
šifruje text, zakóduje a dekó-
duje jednoduchý obrázek po-
mocí mřížky, obrázek složí z 
daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček. 

Piktogramy, emodži. 
Kód. 
Přenos na dálku, ochrana 
informace. 
Pixel, rastr, rozlišení. 
Tvary, skládání obrazce. 
 

4.-5. 
Mediální vý-
chova 

Úvod do kó-
dování a šif-
rování dat a 
informací 

pomocí grafu znázorní vztahy 
mezi objekty, pomocí obrázku 
znázorní jev, pomocí obrázko-
vých modelů řeší zadané pro-
blémy. 

Graf, hledání cesty. 
Schémata, obrázkové mo-
dely. 
Model. 

4.-5.  

Úvod do mo-
delování po-
mocí grafů a 
schémat 

v blokově orientovaném pro-
gramovacím jazyce sestaví 
program řídící chování po-
stavy, v programu najde a 
opraví chyby, přečte zápis pro-
gramu a vysvětlí jeho jednot-
livé kroky, rozpozná opakující 
se vzory, používá opakování, 
stanoví, co se bude opakovat a 
kolikrát, rozpozná, jestli se pří-
kaz umístí dovnitř opakování, 
před nebo za něj, vytváří, pou-
žívá a kombinuje vlastní bloky, 
cíleně využívá náhodu při 
volbě vstupních hodnot pří-
kazů, používá události ke 
spuštění činnosti postav, 
ovládá více postav pomocí 

Příkazy a jejich spojování. 
Opakování příkazů. 
Pohyb a razítkování. 
Ke stejnému cíli vedou 
různé algoritmy. 
Vlastní bloky a jejich vytvá-
ření. 
Kreslení čar. 
Pevný počet opakování. 
Ladění, hledání chyb. 
Vlastní bloky a jejich kom-
binace. 
Změna vlastností postavy 
pomocí příkazu. 
Náhodné hodnoty. 
Čtení programů. 
Ovládání pohybu postav. 
Násobné postavy a sou-
běžné reakce. 

4.-5.  
Základy pro-
gramování 
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zpráv, upraví program pro ob-
dobný problém, rozhodne, 
jestli a jak lze zapsaný pro-
gram nebo postup zjednodu-
šit. 

Modifikace programu. 
Animace střídáním ob-
rázků. 
Spouštění pomocí událostí. 
Vysílání zpráv mezi posta-
vami. 

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

Systém, struktura, prvky, 
vztahy. 

4.-5.  
Úvod do in-
formačních 
systémů 

pracuje s texty, obrázky a ta-
bulkami v učebních materiá-
lech, doplní posloupnost prvků, 
umístí data správně do ta-
bulky, doplní prvky v tabulce, v 
posloupnosti opakujících se 
prvků nahradí chybný za 
správný. 

Data, druhy dat. 
Sběr, záznam a vyhodno-
cení dat. 
Doplňování tabulky a dato-
vých řad. 
Kritéria kontroly dat. 
Řazení dat v tabulce. 
Vizualizace dat v grafu. 

4.-5.  
Úvod do 
práce s daty 

pojmenuje jednotlivá digitální 
zařízení, se kterými pracuje, 
vysvětlí, k čemu slouží, vy-
světlí, co je program a rozdíly 
mezi člověkem a počítačem, 
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, rozpozná zvláštní 
chování počítače a případně 
přivolá pomoc dospělého. 

Digitální zařízení. 
Zapnutí/vypnutí zaří-
zení/aplikace. 
Ovládání myši. 
Kreslení čar, vybarvování. 
Používání ovladačů. 
Ovládání aplikací 
(schránka, krok zpět, 
zoom). 
Kreslení bitmapových ob-
rázků. 
Psaní slov na klávesnici. 
Editace textu. 
Ukládání práce do souboru. 
Otevírání souborů. 
Mazání souborů, koš. 
Přehrávání zvuku. 
Příkazy a program. 
Ergonomie, ochrana digi-
tálního zařízení a zdraví 
uživatele. 
Technické problémy a pří-
stupy k jejich řešení. 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Ovládání di-
gitálního za-
řízení 

uvede různé příklady využití di-
gitálních technologií v zaměst-
nání rodičů, najde a spustí 
aplikaci, kterou potřebuje 
k práci, propojí digitální zaří-
zení a uvede bezpečnostní ri-
zika, která s takovým propoje-
ním 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 vzdále-
ných počítačích a spouští on-
line aplikace. 

Využití digitálních techno-
logií v různých oborech. 
Počítačová data, práce se 
soubory. 
Propojení technologií, in-
ternet. 
Uživatelské účty, hesla. 
Úložiště, sdílení dat, cloud, 
mazání dat. 
Duševní vlastnictví. 

4.-5. 
Osobností a so-
ciální výchova 

Práce ve sdí-
leném pro-
středí 
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Vzdělávací oblast Informatické myšlení Obor 

Data, infor-
mace a mode-
lování; Algorit-
mizace a pro-
gramování; In-
formační sys-
témy; 
Digitální tech-
nologie 

Ročník  
6. – 9. 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo Ročník 
Průřezové 
téma 

Komentáře 
a dodatky 

rozpozná zakódované infor-
mace kolem sebe, zakóduje a 
dekóduje znaky pomocí zna-
kové sady, zašifruje a dešifruje 
text pomocí několika šifer, za-
kóduje v obrázku barvy více 
způsoby, zakóduje obrázek 
pomocí základních geometric-
kých tvarů, zjednoduší zápis 
textu a obrázku, pomocí kon-
trolního součtu ověří úplnost 
zápisu, ke kódování využívá i 
binární čísla. 

Přenos informací, proces 
komunikace, standardizo-
vané kódy. 
Znakové sady. 
Přenos dat, symetrická 
šifra. 
Identifikace barev, barevný 
model. 
Vektorová grafika. 
Zjednodušení zápisu, kon-
trolní součet. 
Binární kód, logické A a 
NEBO. 

6.-7.  
Kódování a 
šifrování dat 
a informací 

vysvětlí známé modely jevů, 
situací, činností, v mapě a dal-
ších schématech najde odpo-
věď na otázku, pomocí ohod-
nocených grafů řeší problémy, 
pomocí orientovaných grafů 
řeší problémy, vytvoří model, 
ve kterém znázorní více sou-
běžných činností. 

Standardizovaná schémata 
a modely. 
Ohodnocené grafy, mini-
mální cesta grafu, kostra 
grafu. 
Orientované grafy, auto-
maty. 
Modely, paralelní činnost. 

6.-7.  
Modelování 
pomocí grafů 
a schémat 

v blokově orientovaném pro-
gramovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost 
a přehlednost, po přečtení pro-
gramu vysvětlí, co vykoná, 
ověří správnost programu, na-
jde a opraví v něm chyby, pou-
žívá cyklus s pevným počtem 
opakování, rozezná, zda má 
být příkaz uvnitř nebo vně opa-
kování, vytváří vlastní bloky a 
používá je v dalších progra-
mech, používá podmínky pro 
větvení programu a ukončení 
opakování, rozezná, kdy je 
podmínka splněna, spouští 
program myší, klávesnicí, in-
terakcí postav, používá sou-
řadnice pro programování po-
stav, používá parametry v blo-
cích, ve vlastních blocích, vy-
tvoří proměnnou, změní její 
hodnotu, přečte a použije její 

Vytvoření programu. 
Opakování. 
Podprogramy. 
Opakování s podmínkou. 
Události, vstupy. 
Objekty a komunikace mezi 
nimi. 
Větvení programu, rozho-
dování. 
Grafický výstup, souřad-
nice. 
Podprogramy s parametry. 
Proměnné. 

6.-7.  
Programo-
vání 
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hodnotu, diskutuje různé pro-
gramy pro řešení problému, 
vybere z více možností vhodný 
program pro řešený problém a 
svůj výběr zdůvodní, hotový 
program upraví pro řešení pří-
buzného problému. 

popíše pomocí modelu ale-
spoň jeden informační systém, 
s nímž ve škole aktivně pracují, 
pojmenuje role uživatelů a vy-
mezí jejich činnosti a s tím 
související práva. 

Školní informační systém, 
uživatelé, činnosti, práva, 
databázové relace. 

6.-7.  
Informační 
systémy 

získává potřebné informace z 
různých digitálních zdrojů při 
řešení problému, posuzuje je-
jich relevanci, ověřuje jejich 
spolehlivost, najde a opraví 
chyby u různých interpretací 
týchž dat (tabulka versus graf), 
odpoví na otázky na základě 
dat v tabulce, popíše pravidla 
uspořádání v existující tabulce, 
doplní podle pravidel do ta-
bulky prvky, záznamy, navrhne 
tabulku pro záznam dat, pro-
pojí data z více tabulek či 
grafů. 

Vyhledávání informací, vy-
hledávače. 
Autorská práva, ochrana 
osobních údajů. 
Data v grafu a tabulce. 
Evidence dat, názvy a hod-
noty v tabulce. 
Kontrola hodnot v tabulce. 
Filtrování, řazení a třídění 
dat. 
Porovnání dat v tabulce a 
grafu. 
Řešení problémů s daty. 

6.-7. 
Mediální vý-
chova 

Práce s daty 

nainstaluje a odinstaluje apli-
kaci, aktualizuje, uloží textové, 
grafické, zvukové a multimedi-
ální soubory, vybere vhodný 
formát pro uložení dat, vytvoří 
jednoduchý model domácí 
sítě; popíše, která zařízení jsou 
připojena do školní sítě, po-
rovná různé metody zabezpe-
čení účtů, spravuje sdílení sou-
borů, pomocí modelu znázorní 
cestu e-mailové zprávy, zkon-
troluje, zda jsou části počítače 
správně propojeny, nastavení 
systému či aplikace, ukončí 
program bez odezvy. 

Datové a programové sou-
bory a jejich asociace v 
operačním systému. 
Správa souborů, struktura 
složek. 
Instalace aplikací, aktuali-
zace. 
Domácí a školní počítačová 
síť. 
Fungování a služby inter-
netu. 
Princip e-mailu. 
Přístup k datům: metody 
zabezpečení přístupu, role 
a přístupová práva (vidět 
obsah, číst obsah, měnit 
obsah, měnit práva), digi-
tální stopa. 
Postup při řešení problému 
s digitálním zařízením 
(např. nepropojení, pro-
gram bez odezvy, špatné 
nastavení, hlášení / dialo-
gová okna). 

6.-7. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Počítače 

řeší problémy sestavením al-
goritmu, v blokově orientova-
ném programovacím jazyce 
sestaví přehledný program k 
vyřešení problému, po přečtení 
programu vysvětlí, co vykoná, 

Programovací projekt a 
plán jeho realizace. 
Popsání problému. 
Potřeby uživatelů. 
Testování, odladění, od-
stranění chyb. 

8.-9. 

Mediální vý-
chova 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Programo-
vací projekty 
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ověří správnost programu, na-
jde a opraví v něm chyby, dis-
kutuje různé programy pro ře-
šení problému, vybere z více 
možností vhodný program pro 
řešený problém a svůj výběr 
zdůvodní, řeší problém jeho 
rozdělením na části pomocí 
vlastních bloků, hotový pro-
gram upraví pro řešení příbuz-
ného problému, zvažuje pří-
stupnost vytvořeného pro-
gramu různým skupinám uži-
vatelů a dopady na ně. 

Pohyb v souřadnicích. 
Ovládání myší, posílání 
zpráv. 
Vytváření proměnné, se-
znamu, hodnoty prvků se-
znamu. 
Nástroje zvuku, úpravy se-
znamu. 
Import a editace kostýmů, 
podmínky. 
Návrh postupu, klonování. 
Animace kostýmů postav, 
události. 
Výrazy s proměnnou. 
Autorství a licence pro-
gramu. 

při tvorbě vzorců rozlišuje ab-
solutní a relativní adresu 
buňky, používá k výpočtům 
funkce pracující s číselnými a 
textovými vstupy (průměr, ma-
ximum, pořadí, zleva, délka, 
počet, když), řeší problémy vý-
počtem s daty, připíše do ta-
bulky dat nový záznam, seřadí 
tabulku dat podle daného kri-
téria (velikost, abecedně), pou-
žívá filtr na výběr dat z tabulky, 
sestaví kritérium pro vyřešení 
úlohy, ověří hypotézu pomocí 
výpočtu, porovnáním nebo vi-
zualizací velkého množství 
dat. 

Relativní a absolutní adresy 
buněk 
Použití vzorců u různých 
typů dat 
Funkce s číselnými vstupy 
Funkce s textovými vstupy 
Vkládání záznamu do data-
bázové tabulky. 
Řazení dat v tabulce. 
Filtrování dat v tabulce. 
Zpracování výstupů z vel-
kých souborů dat. 

8.-9.  
Hromadné 
zpracování 
dat 

pojmenuje části počítače a po-
píše, jak spolu souvisejí, vy-
světlí rozdíl mezi programo-
vým a technickým vybavením, 
diskutuje o funkcích operač-
ního systému a popíše stejné a 
odlišné prvky některých z nich, 
na příkladu ukáže, jaký význam 
má komprese dat, popíše, jak 
fungují vybrané technologie z 
okolí, které považuje za inova-
tivní, na schematickém modelu 
popíše princip zasílání dat po 
počítačové síti, vysvětlí vrstev-
níkovi, jak fungují některé 
služby internetu, diskutuje o 
cílech a metodách hackerů, vy-
tvoří myšlenkovou mapu prvků 
zabezpečení počítače a dat, 
diskutuje, čím vším vytváří 
svou digitální stopu. 

Složení současného počí-
tače a principy fungování 
jeho součástí. 
Operační systémy: funkce, 
typy, typické využití. 
Komprese a formáty sou-
borů 
Základní milníky vývoje 
technologií. 
Fungování nových techno-
logií kolem mě (např. smart 
technologie, virtuální rea-
lita, internet věcí, umělá in-
teligence). 
Typy, služby a význam po-
čítačových sítí. 
Fungování sítě: klient, ser-
ver, switch, paketový pře-
nos dat, IP adresa. 
Struktura a principy inter-
netu, datacentra, cloud. 
Web: fungování webu, we-
bová stránka, webový ser-
ver, prohlížeč, odkaz/URL. 

8.-9. 

Mediální vý-
chova 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Digitální 
technologie 
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Princip cloudové aplikace 
(např. e-mail, e-shop, stre-
amování). 
Bezpečnostní rizika: útoky 
(cíle a metody útočníků), 
nebezpečné aplikace a 
systémy 
Zabezpečení počítače a 
dat: aktualizace, antivir, 
firewall, zálohování a ar-
chivace dat. 
Digitální stopa: sledování 
polohy zařízení, záznamy o 
přihlašování a pohybu po 
internetu, sledování komu-
nikace, informace o uživa-
teli v souboru (metadata); 
sdílení a trvalost (nesma-
zatelnost) dat. 
Fungování a algoritmy so-
ciálních sítí, vyhledávání a 
cookies. 
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5.1.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Cíle: 

1. Uvědomit si své místo mezi lidmi, vytvářet správné mezilidské vztahy. 

2. Učit se pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy  

a souvislosti a utvářet si první ucelený obraz světa, který žáky obklopuje. 

3. Na základě poznání vnímat základní vztahy ve společnosti, chápat současnost 

jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti, porozumět soudobému 

způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení). 

4. Vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy a přiměřeně na ně reagovat. 

5. Orientovat se v problematice peněz a cen; odpovědnost ve spravování osobního 

rozpočtu. 

6. Postupně si uvědomovat odpovědnost jednotlivce za své zdraví a bezpečnost i za 

zdraví jiných lidí, včetně chování při mimořádných událostech. 

7. Vést k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání  

a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů). 

8. Směřovat žáky k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana 

demokratického státu. 

Specifikum oblasti: 

Výuka probíhá ve třídě, při exkurzích, besedách a na poznávacích výletech, s využitím dostup-

ných vyučovacích pomůcek. Může být organizována formou blokového vyučování, projektů, 

lze využívat pobytů v přírodě a škol v přírodě. Do této vzdělávací oblasti jsou integrovány 

některé výstupy ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

Vzdělávací oblast je členěna na předmět: 

• Člověk a jeho svět 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Člověk a jeho svět (dále také ČJS) je vyučován na 1. stupni v 1., 2., 3., 4.  

i 5. ročníku. ČJS je komplexně pojatým předmětem s mnoha vazbami k ostatním předmětům. 

Cílem je rozvoj osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a postojů týkajících se přírody 

a společnosti. Výchova a vzdělání dětí v Základní škole „Poznávání“ má připravit do života 

lidi, kteří budou dobře zorientováni ve světě, tj. budou schopni nalézt své místo v rodině, za-

městnání a společenském životě. Žáci si postupně uvědomují osobní odpovědnost každého 

člověka za své zdraví a bezpečnost. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota  
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v životě člověka. Učí se využít svůj volný čas a žít stylem, který umožní život i dalším genera-

cím. Žáci jsou seznamováni se světem financí a rozvíjí svou finanční gramotnost. Při vyme-

zení témat se v žádném případě nejedná o jejich vymezení časové. Časový plán si sestavuje 

učitel sám, využívá možností vycházek a exkurzí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- vyučuje se v prvním až čtvrtém ročníku dvě hodiny týdně, a pátém ročníku tři hodiny 

- pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí 

- utváří se prvotní ucelený obraz světa 

- poznávání sebe i nejbližšího okolí 

- seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 

- vnímání lidí a vztahů mezi nimi 

- všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 

- porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti 

- porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 

- chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  

• Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání 

místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 

• Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, 

seznámení se se základními právy a povinnostmi 

• Lidé a čas – orientace v dějích a čase 

• Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, 

poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody 

• Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní 

prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. 

Poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. 

Průřezová témata 

Do obsahu předmětu Prvouka jsou integrovány následující tematické okruhy průřezových té-

mat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj 
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Sebepoznání a sebepojetí – moje tělo, moje psychika 

Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času, plánování učení a studia, 

cvičení 

sebekontroly, sebeovládání 

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy 

Kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci, jasná a respektující 

komunikace, podřízení se 

Poznávání lidí – rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání inspirace v odlišnostech, 

osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání – rozvoj pozornosti a soustředění, řešení problémů, doved-

nosti pro učení a studium 

Komunikace – komunikace v různých situacích (řešení konfliktů, vyjednávání, žádost 

apod.), dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci 

Výchova demokratického občana 

Občanská společnost a škola – demokratické vztahy ve škole, škola jako model otevře-

ného 

partnerství, způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě 

školy 

Formy participace občanů v politickém životě – základní kategorie fungování demokracie 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá – rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, společné 

dějiny 

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy – uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) 

Environmentální výchova 

Základní podmínky života – ochrana biologických druhů 

Ekosystémy – funkce ekosystémů, les, louka, rybník, step, kulturní krajina (pochopení hlu-

bokého 

ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 

Vztah člověka k prostředí – příroda a kultura obce a její ochrana, náš životní styl (spotřeba 

věcí, 
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energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – ochrana přírody a kulturních památek, 

změny 

v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) 

 

Mediální výchova 

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

 

Očekávané výstupy podle RVP 

Člověk a jeho svět 

Oblast Člověk a jeho svět Obor 
Člověk a jeho 
svět 

Ročník  
1–3  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a 
dodatky 

dodržuje zásady bezpečného 
chování tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných. 

Pravidla bezpečnosti. 1.   

rozlišuje blízké příbuzenské 
vztahy v rodině, role rodinných 
příslušníků a vztahy mezi nimi. 

Rodina, rodinné vztahy. 1.-2. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova, mezi-
lidské vztahy 
– péče o 
dobré vztahy 

 

projevuje toleranci k přiroze-
ným odlišnostem spolužáků, 
k jejich přednostem a nedostat-
kům. 

Odlišnosti mezi lidmi. 1.-3. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova – soci-
ální rozvoj – 
poznávání lidí 
– rozvoj citli-
vosti vůči od-
lišnostem a 
hledání výhod 
v odlišnostech 

 

využívá časové údaje při řešení 
různých situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, pří-
tomnosti a budoucnosti. 

Orientace v čase, běžně použí-
vané časové jednotky. 

1.-3.   

pozoruje, popíše a porovná vi-
ditelné proměny v přírodě v jed-
notlivých ročních obdobích. 

Základní změny v přírodě 
v průběhu roku. 

1.-3.   

uplatňuje základní hygienické, 
režimové a jiné zdravotně pre-

Lidské tělo – životní potřeby a 
projevy, základní stavba a 
funkce. 

1.-3.   
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ventivní návyky s využitím ele-
mentárních znalostí o lidském 
těle. 

chová se obezřetně při setkání 
s neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepří-
jemná, v případě potřeby po-
žádá o pomoc pro sebe i jiné 
dítě. 

Zásady bezpečné komunikace. 1.-3. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova, komu-
nikace – ko-
munikace 
v různých situ-
acích (řešení 
konfliktů, vy-
jednávání, žá-
dost apod.) 

 

odhadne a zkontroluje cenu ná-
kupu a vrácené peníze, na pří-
kladu ukáže nemožnost reali-
zace všech chtěných výdajů, 
vysvětí, proč spořit, kdy si půj-
čovat a jak vracet dluhy. 

Rozpočet, příjmy a výdaje do-
mácnosti. 

1.-3.   

uplatňuje základní pravidla sil-
ničního provozu. 

Pravidla silničního provozu. 1.-3.   

projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví. 

Zásady zdravého životního 
stylu. 

1.-3.   

vyznačí v jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a školy, 
cestu na určené místo. 

Plán okolí bydliště a školy. 2.-3.   

rozezná nebezpečí různého 
charakteru, využívá bezpečná 
místa pro hru a trávení volného 
času. 

Nebezpečná místa, nebez-
pečné situace. 

2.-3   

začlení svou obec (město) do 
příslušného kraje a obslužného 
centra ČR. 

Praha a její členění. 2.-3   

pozoruje a popíše změny v nej-
bližším okolí, obci (městě). 

Pozorování změn v obci a je-
jich zaznamenávání. 

2.-3 

Environmen-
tální výchova, 
ekosystémy, 
les, louka, ryb-
ník, park 

 

rozliší přírodní a umělé prvky 
v okolní krajině a vyjádří růz-
nými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost. 

Přírodní a umělé prvky v okolí 
školy, bydliště. 

2.-3 

Environmen-
tální výchova, 
vztah člověk a 
k prostředí – 
příroda a kul-
tura obce a její 
ochrana 

 

odvodí význam a potřebu růz-
ných povolání a pracovních čin-
ností. 

Povolání rodičů, potřeba dělby 
práce. 

2.-3   

pojmenuje některé rodáky, kul-
turní či historické památky, vý-
znamné události regionu. 

Kultura a historie Prahy. 2.-3   

interpretuje některé pověsti 
nebo báje spjaté s místem, 
v němž žije. 

Pražské báje a pověsti. 2.-3   
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uplatňuje elementární poznatky 
o sobě, rodině a činnostech člo-
věka, o lidské společnosti, sou-
žití, zvycích a o práci lidí. 

Způsoby využití poznatků o 
sobě a společnosti v životě. 

2.-3 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova, pozná-
vání lidí – roz-
voj citlivosti 
vůči odlišnos-
tem a hledání 
výhod v odliš-
nosti 

 

na příkladech porovná minulost 
a současnost. 

Současnost a minulost v na-
šem životě – proměny způ-
sobu života. 

2.-3   

roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků. 

Třídění přírodnin podle společ-
ných znaků. 

2.-3   

uvede příklady výskytu orga-
nismů ve známé lokalitě. 

Výčet organismů v dané loka-
litě. 

2.-3  

Využitelné 
na zota-
vovacích 
pobytech 
v přírodě 
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Oblast Člověk a jeho svět Obor 
Člověk a jeho 
svět 

Ročník  
1–3  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komentáře 
a dodatky 

určí a vysvětlí polohu svého 
bydliště nebo pobytu vzhledem 
ke krajině a státu. 

Poloha místa. 4.   

určí světové strany v přírodě i 
podle mapy, orientuje se podle 
nich a řídí se podle zásad bez-
pečného pohybu a pobytu v pří-
rodě. 

Určování světových stran. 4.   

rozlišuje mezi náčrty, plány a 
základními typy map. 

Náčrt, plán, mapa. 4.   

vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídliš-
tích lidí na mapách naší repub-
liky, Evropy a polokoulí. 

Mapové značky, čtení z mapy, 
použití barev na mapách. 

4. 
Výchova de-
mokratického 
občana 

 

vyhledává typické regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury, jedno-
duchým způsobem posoudí je-
jich význam z hlediska přírod-
ního, historického, politického, 
správního a vlastnického. 

Regionální zvláštnosti Prahy. 4. 
Environmen-
tální výchova 

Porovnat 
s regiony, 
ve kterých 
jsou pořá-
dány po-
byty žáků 
(zimní, letní, 
workshopy), 
v odlišném 
prostředí 

rozlišuje hlavní orgány státní 
moci a některé jejich zástupce, 
symboly našeho státu a jejich 
význam. 

Orgány státní moci ČR a jejich 
současní nejvyšší představi-
telé, státní symboly ČR. 

4. 
Výchova de-
mokratického  

 

vyjádří na základě vlastních 
zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi. 

Soužití lidí, mezilidské vztahy. 4. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova  

 

orientuje se v základních for-
mách vlastnictví. 

Vlastnictví soukromé, veřejné, 
osobní. 

4.   

používá peníze v běžných situ-
acích. 

Hotovostní a bezhotovostní 
forma peněz. 

4.   

poukáže v nejbližším společen-
ském a přírodním prostředí na 
změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení ži-
votního prostředí obce (města). 

Problémy, která nás trápí 
v Praze. 

4. 
Environmen-
tální výchova  

 

pracuje s časovými údaji a vyu-
žívá zjištěných údajů k pocho-
pení vztahů mezi ději a mezi 
jevy. 

Orientace v čase a časový řád. 4.   

rozeznává současné a minulé a 
orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší 
vlasti s využitím regionálních 
specifik. 

Časová osa historie českého 
státu, Prahy. 

4.   

objevuje a zjišťuje propojenost 
prvků živé a neživé přírody. 

Živá a neživá příroda. 4,   

objevuje a zjišťuje princip rov-
nováhy přírody. 

Rovnováha v přírodě. 4.   
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nachází souvislosti mezi ko-
nečným vzhledem přírody a 
činností člověka. 

Podíl člověka na stavu přírody 
a krajiny. 

4. 
Environmen-
tální výchova 

 

založí jednoduchý pokus, na-
plánuje a zdůvodní postup, vy-
hodnotí a vysvětlí výsledky po-
kusu. 

Jednoduchý pokus – založení, 
stanovení postupu práce, vý-
stupy. 

4.   

rozlišuje jednotlivé etapy lid-
ského života a orientuje se ve 
vývoji dítěte před a po narození. 

Vývoj člověka. 4.   

rozpozná ve svém okolí jednání 
a chování, která se už tolerovat 
nemohou, která porušují zá-
kladní lidská práva nebo demo-
kratické principy. 

Základní lidská práva, demo-
kratické principy. 

4.-5. 
Výchova de-
mokratického  

 

vyvodí a dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci a 
městě. 

Pravidla dobrého soužití. 4.-5. 
Multikulturní 
výchova 

 

účelně plánuje svůj čas pro 
učení, práci, zábavu a odpoči-
nek podle vlastních potřeb 
s ohledem na oprávněné nároky 
jiných osob. 

Denní režim – plánování, 
uspořádání času. 

4. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

rozlišuje základní rozdíly mezi 
jednotlivci, obhájí při konkrét-
ních činnostech své názory, po-
případě připustí svůj omyl, do-
hodne se na společném postup 
a řešení se spolužáky. 

Názor jedince, skupinový ná-
zor, odstoupení od omylu. 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

využívá archivů, knihoven, sbí-
rek muzeí a galerií jako infor-
mačních zdrojů pro pochopení 
minulosti. 

Návštěva a orientace v ar-
chivu, knihovně, muzeu, galerii. 

4.-5.   

zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, ne-
movitých a movitých kulturních 
památek. 

Chráněná území, historické 
památky, městské památkové 
rezervace. 

4.-5. 
Environmen-
tální výchova 

 

objasní historické důvody pro 
zařazení státních svátků a vý-
znamných dnů. 

Státní svátky a významné dny. 4.-5.   

vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních památkách a sídliš-
tích lidí na mapách naší repub-
liky, Evropy a polokoulí. 

Mapové značky, čtení z mapy, 
použití barev na mapách. 

5. 
Výchova de-
mokratického 
občana 

 

zprostředkuje ostatním zkuše-
nosti, zážitky a zajímavost 
z vlastních cest a porovná způ-
sob života a přírodu v naší 
vlasti a v jiných zemích. 

Zážitky, zkušenosti, zajíma-
vosti z cest. 

5. 

Výchova 
k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 

 

rozezná současné a minulé a 
orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší 
vlasti s využitím regionálních 
specifik. 

Časová osa historie českého 
státu, vybrané události a osob-
nosti našich dějin. 

5. 

Výchova 
k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 
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srovnává a hodnotí na vybra-
ných ukázkách způsob života a 
práce předků na našem území 
v minulosti a současnosti s vy-
užitím regionálních specifik. 

Způsob života a hmotná kul-
tura v pravěku, středověku, no-
vověku. 

5.   

zná funkce peněz. 
Vývoj obchodu, vznik a zá-
kladní funkce peněz. 

5.   

používá peníze v běžných situ-
acích. 

Způsoby placení. 4.-5.   

odhadne a zkontroluje cenu ná-
kupu a vrácené peníze. 

Plánování, odhad a kontrola 
ceny nákupu. 

4.-5.   

zná základní služby poskyto-
vané bankami. 

Banka jako správce peněz. 4.-5.   

na příkladu ukáže, proč není 
možné realizovat všechny 
chtěné výdaje. 

Rozpočet – příjmy a výdaje 
domácnosti. 

4.-5.   

uvědomuje si vztah mezi cenou 
a kvalitou. 

Reklamace zboží a služeb. 4.-5.   

vysvětlí, proč spořit a kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy. 

Úspory a půjčky. 4.-5.   

vysvětlí na základě elementár-
ních poznatků o Zemi jako sou-
části Vesmíru souvislosti s roz-
dělením času a střídáním roč-
ních období. 

Pohyby Země, střídání dne, 
noci, ročních období. 

4.-5.   

zkoumá základní společenstva 
ve vybraných lokalitách regi-
onů. 

Přírodní společenstva – les, 
louka, rybník. 

4.-5. 
Environmen-
tální výchova  

 

zdůvodní podstatné vzájemné 
vztahy mezi organismy. 

Rovnováha v přírodě. 4.-5. 
Environmen-
tální výchova  

 

nachází shody a rozdíly v při-
způsobení organismů prostředí. 

Přizpůsobivost organismů. 4.-5.   

porovnává na základě pozoro-
vání základní projevy života na 
konkrétních organismech, prak-
ticky třídí organismy do zná-
mých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy. 

Třídění organismů do skupin. 4.-5. 
Environmen-
tální výchova 

 

ošetří drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc. 

Poskytnutí první pomoci, pre-
vence úrazů, nemoc, drobné 
úrazy a poranění. 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

zhodnotí některé konkrétní čin-
nosti člověk v přírodě a rozli-
šuje aktivity, které mohou pro-
středí i zdraví člověka podporo-
vat nebo poškozovat. 

Chování člověk k přírodě a 
ochrana přírody odpovědnost 
lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí. 

5. 
Environmen-
tální výchova 

 

využívá jednotlivých poznatků 
o lidském těle k vysvětlení zá-
kladních funkcí jednotlivých or-
gánových soustav a podpoře 
vlastního zdravého způsobu ži-
vota. 

Lidské tělo – orgány, péče o 
zdraví, zdravý životní styl. 

5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

uplatňuje účelné způsoby cho-
vání v situacích ohrožujících 
zdraví a v modelových situa-
cích simulujících mimořádné 
události. 

Situace ohrožující zdraví a 
chování směřující k jejich od-
vrácení. 

5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
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charakterizuje možná nebez-
pečí a v modelových situacích 
volí vhodné způsoby jednání, 
které směřují k adekvátní 
ochraně. 

Postup v případě ohrožení (va-
rovný signál, evakuace, 
zkouška sirén). 
Požáry (příčiny vzniku požárů, 
ochrana a evakuace při po-
žáru). 
Integrovaný záchranný sys-
tém. 

5.   

předvede v modelových situa-
cích osvojené jednoduché způ-
soby odmítání návykových lá-
tek. 

Návykové látky a zdraví – od-
mítání návykových látek, drogy 
– prevence. 

5.   

uplatňuje ohleduplné chování k 
druhému pohlaví a orientuje se 
v bezpečných způsobech sexu-
álního chování mezi chlapce a 
děvčaty v daném věku. 

Základy sexuální výchovy, 
partnerství, rodičovství – ro-
dina a partnerství, biologické a 
psychické změny v dospívání. 

5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
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5.1.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST  

Cíle: 

1. Aktivně poznávat historické, společenské, kulturní a přírodní faktory, které ovlivňují 

současný svět a mají přesah do budoucnosti.  

2. Podpořit utváření pozitivních občanských postojů. 

3. Posilovat toleranci a respektování lidských práv. 

4. Formovat dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti 

a mezilidských vztazích v občanském životě. 

5. Rozpoznávat formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, hledat 

jejich možné řešení a vyvozovat závěry. 

Specifikum oblasti: 

Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli historicky, společensky a geografický gramotní, uměli 

samostatně pracovat s dostupnými zdroji, dohledávat je a kriticky hodnotit. Měli by být 

schopni využívat i cizojazyčné zdroje, plánovat vlastní práci a prezentovat své výstupy – jed-

notlivě i ve skupině. Žáci nememorují, ale aktivně s informacemi pracují.  

Vzdělávací oblast je členěna na předmět: 

• Humanitní badatelský blok = dějepis + výchova k občanství + politická geografie 

 

HUMANITNÍ BADATELSTVÍ BLOK 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

V rámci předmětu Humanitní badatelský blok je kladen důraz na rozvoj samostatného a kri-

tického myšlení žáků, jejich mediální gramotnosti a občanské odpovědnosti.  

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Obsahové vymezení předmětu odpovídá vzdělávacímu obsahu vzdělávací oblasti Člověk  

a společnost a části vzdělávací oblasti Člověk a příroda (politická geografie) a je dotován  

4 vyučovacími hodinami týdně, ideálně v jednom bloku. Výuka je zaměřená projektově a ba-

datelsky, s důrazem na interdisciplinaritu a využívání ICT. Přesah výuky se očekává také do 

jiných předmětů, zejména jazykových – formální jazyková stránka projektů, využití cizích ja-

zyků (zdroje, jazyk zpracování, klíčová slova).  

Formy realizace 

Ve vyučovací hodině: minimalizován výklad, důraz je kladen na samostatnou (skupinovou) 

práci žáků s prameny a literaturou (kritické čtení textů), hledání odpovědí na badatelskou 

otázku, případně její vlastní stanovení. Učitel (tandemový učitel, asistent) pomáhá s výběrem 

metody, plánováním, provedením a kontrolou. Důraz je kladen na gamifikaci, práci v terénu, 
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samostatné vyhledávání zdrojů, analýzu a syntézu, plánování, prezentaci projektů. Součástí 

výuky jsou i expedice. 

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacího předmětu Matematika jsou na prvním stupni integrovány následující 

tematické okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj 

Seberegulace a sebeorganizace – organizace vlastního času, plánování učení a studia, 

cvičení 

sebekontroly, sebeovládání 

Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy 

Kooperace a kompetice – práce ve skupině, budování týmové atmosféry, ztotožnění  

s týmem 

Poznávání lidí – rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, 

osobnostní 

rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání – rozvoj pozornosti a soustředění, řešení problémů, do-

vednosti pro učení a studium 

Komunikace – komunikace v různých situacích (řešení konfliktů, vyjednávání, žádost 

apod.), 

dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, schopnost vyjádřit co potře-

buji, co nechápu nebo co by mi pomohlo k dosažení výsledku 

Výchova demokratického občana 

Žák respektuje práva druhých lidí, etnických menšin, komunikuje s nimi otevřeně a part-

nersky. 

Žák přijímá zodpovědnost za své postoje a činy v roli občana demokratické společnosti. 

Žák analyzuje základní principy a hodnoty demokratického politického systému – právo, 

spravedlnost. 

Žák rozliší principy demokracie a diktatury a anarchie.  

Žák rozezná principy demokracie. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Žák se seznámí s klíčovými mezníky evropské historie. 
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Multikulturní výchova 

Žák analyzuje projevy rasové nesnášenlivosti. 

Žák definuje předsudky a vžité stereotypy. 

Žák respektuje odlišnosti dané kulturními a sociálními rozdíly. 

Mediální výchova 

Žák rozpozná výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru, pro 

záměrnou manipulaci. 

Žák analyzuje vliv médií na každodenní život a společnost.  

Žák porovná účast médií v období politických změn. 

 

Očekávané výstupy podle RVP 

HUMANITNÍ BADATELSKÝ BLOK 

Vzdělávací oblast 
Člověk a společnost; 
Člověk a příroda (okra-
jově) 

Obor 
Dějepis; vý-
chova k občan-
ství; zeměpis 

Ročník  
6. – 9. 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové téma 
Komentáře a do-
datky 

umí popsat a přiměřeně 
uplatňuje svá práva i 
práva druhých. Diskutuje 
o potřebě pravidel, umí 
vyhledat pomoc. 

Právo v každodenním ži-
votě – důležité právní 
vztahy a závazky z nich 
vyplývající; základní práva 
spotřebitele; styk s úřady. 
Zásady lidského soužití – 
morálka a mravnost, svo-
boda a vzájemná závis-
lost, pravidla chování. Lid-
ská práva – základní lid-
ská práva, práva dítěte, je-
jich ochrana; úprava lid-
ských práv a práv dětí v 
dokumentech; poškozo-
vání lidských práv, šikana, 
diskriminace. 
Naše škola – život ve 
škole, práva a povinnosti 
žáků, význam a činnost 
žákovské samosprávy, 
společná pravidla a 
normy; vklad vzdělání pro 
život.  

6. 
Osobní a sociální 
výchova 

Tvorba třídních 
pravidel, mentální 
mapa systémů 
pravidel, která ve 
společnosti dodr-
žujeme, diskuse 
proč. 
Prevence šikany. 

pečuje o vztahy ve třídě i 
ve škole. Je solidární. 
Uplatňuje vhodné způ-

Lidská setkání – přirozené 
a sociální rozdíly mezi 
lidmi, rovnost a nerovnost, 
rovné postavení mužů a 

6.-9.  
Nácvik krizové ko-
munikace, 
deeskalační tech-
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soby chování a komuni-
kace v různých životních 
situacích. 

žen; lidská solidarita, po-
moc lidem v nouzi, po-
třební lidé ve společnosti 
Vztahy mezi lidmi – 
osobní a neosobní vztahy, 
mezilidská komunikace; 
konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy lidské 
nesnášenlivosti. 

niky, tréning ne-
zraňující zpětné 
vazby. 

vymezí, lokalizuje a 
představí oblast v okolí 
školy (bydliště), zhodnotí 
ji na úrovni přírodní, kul-
turní a hospodářské. 
Účastní se kulturního ži-
vota školy, představí vy-
branou kulturní tradici. 

Místní region – země-
pisná poloha, kritéria pro 
vymezení místního regi-
onu, vztahy k okolním re-
gionům, základní přírodní 
a socioekonomické cha-
rakteristiky s důrazem na 
specifika regionu důležitá 
pro jeho další rozvoj (po-
tenciál × bariéry). 
Naše obec, region, kraj – 
důležité instituce, zají-
mavá a památná místa, 
významní rodáci, místní 
tradice; ochrana kultur-
ních památek, přírodních 
objektů a majetku. 
Kulturní život – rozmani-
tost kulturních projevů, 
kulturní hodnoty, kulturní 
tradice; kulturní instituce; 
masová kultura, pro-
středky komunikace. 

6.  

Pomocí audiovi-
zuální techniky 
představí okolí 
domova/školy. 
Návštěvy divadel, 
výstav, muzeí. Ak-
tivita ze strany 
žáků. 

orientuje se v kalendáři, 
dovede zařadit státní 
svátky a významné dny, 
vysvětlit důvod jejich 
připomínání. Představí a 
objasní účel stáních 
symbolů, správně je 
užívá. 

Domov – pojem vlasti a 
vlastenectví; zajímavá a 
památná místa, co nás 
proslavilo, významné 
osobnosti; státní symboly, 
státní svátky, významné 
dny. 
 

6.-9.  
Průběžně v rámci 
školního roku. 

sdělí, kde najde histo-
rické prameny různé po-
vahy (muzea, archivy… 
instituce pravidelně na-
vštěvuje). Uvede kon-
krétní příklady nutnosti 
znát historický kontext 
pro pochopení součas-
nosti. Orientuje se na 
časové ose, v historické 
mapě a porovnává ji se 
současnou mapou geo-
grafickou. Orientuje se 
v dějinných etapách. 

Význam zkoumání dějin, 
získávání informací o ději-
nách. Historické prameny. 
Historický čas a prostor. 

6.-9. 
Osobností a soci-
ální výchova 

V rámci zpraco-
vání projektů – 
využívání časové 
osy, návštěva in-
stitucí, čerpání in-
formací z nich. 

organizuje a přiměřeně 
hodnotí geografické in-
formace a zdroje dat 

Komunikační geografický 
a kartografický jazyk – 
vybrané obecně použí-

6.-9.  
V rámci zpraco-
vání multidiscipli-
nárních projektů. 
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z dostupných kartogra-
fických produktů a ela-
borátů, z grafů, dia-
gramů, statistických a 
dalších informačních 
zdrojů. 

vané geografické, topo-
grafické a kartografické 
pojmy; základní topogra-
fické útvary: důležité body, 
výrazné liniové (čárové) 
útvary, plošné útvary a je-
jich kombinace: sítě, po-
vrchy, ohniska – uzly; 
hlavní kartografické pro-
dukty: plán, mapa; jazyk 
mapy: symboly, smluvené 
značky, vysvětlivky; sta-
tistická data a jejich gra-
fické vyjádření, tabulky; 
základní informační geo-
grafická média a zdroje 
dat. 

používá s porozuměním 
základní geografickou, 
topografickou a karto-
grafickou terminologii. 

Geografická kartografie a 
topografie – glóbus, mě-
řítko glóbusu, zeměpisná 
síť, poledníky a rovno-
běžky, zeměpisné souřad-
nice, určování zeměpisné 
polohy v zeměpisné síti; 
měřítko a obsah plánů a 
map, orientace plánů a 
map vzhledem ke světo-
vým stranám; praktická 
cvičení a aplikace s do-
stupnými kartografickými 
produkty v tištěné i elek-
tronické podobě. 

6.-9.  
V rámci zpraco-
vání multidiscipli-
nárních projektů. 

charakterizuje život pra-
věkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a du-
chovní kulturu. Vysvět-
luje zásadní předěly ve 
vývoji pravěké společ-
nosti – význam země-
dělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lid-
skou společnost. Vyjme-
nuje a charakterizuje ně-
které archeologické kul-
tury na našem území. 

Člověk a lidská společnost 
v pravěku. Domestikace, 
vývoj řemesel a inovace. 

6. 
Environmentální 
výchova 

Praktické využití 
dobových technik, 
návštěva experi-
mentální 
osady/workshopu. 

lokalizuje na mapách 
jednotlivé kraje české 
republiky a hlavní já-
drové a periferní oblasti 
z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit. 

Česká republika – země-
pisná poloha, rozloha, čle-
nitost, přírodní poměry a 
zdroje; obyvatelstvo: zá-
kladní geografické, demo-
grafické a hospodářské 
charakteristiky, sídelní po-
měry; rozmístění hospo-
dářských aktivit, sekto-
rová a odvětvová struk-
tura hospodářství; trans-
formační společenské, po-

6.-9.  
V rámci zpraco-
vání multidiscipli-
nárních projektů. 
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litické a hospodářské pro-
cesy a jejich územní pro-
jevy a dopady;  
Regiony české republiky – 
územní jednotky státní 
správy a samosprávy, 
krajské členění, kraj míst-
ního regionu. 

objasní vliv přírodních 
podmínek na vývoj nej-
starších civilizací, uvede 
vynálezy a kulturní od-
kaz, který zanechaly lid-
stvu. Provede jejich 
komparaci. Lokalizuje 
vybrané civilizace na 
mapách. Porovná a při-
měřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kul-
turní, společenské, poli-
tické a hospodářské po-
měry, zvláštnosti a po-
dobnosti, potenciál a ba-
riéry jednotlivých světa-
dílů, oceánů, vybraných 
makroregionů světa a 
vybraných (modelových) 
lokalit. 
Zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je 
příčinou zásadních 
změn v nich.  
Zhodnotí přínos antiky a 
na konkrétních příkla-
dech doloží, v čem je 
stále aktuální. Rozlišuje 
různé formy vlády, po-
rovnává je, vypočítává 
jejich výhody i úskalí. 
Charakterizuje hlavní vý-
chodiska a porovnává 
judaismus a křesťanství. 
Vyjmenuje a charakteri-
zuje důležité osobnosti, 
události a památky sta-
rověku. 
Posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisejí 
s funkcí lidského sídla, 
pojmenuje obecné zá-
kladní geografické znaky 
sídel. 

Nejstarší starověké civili-
zace a jejich kulturní od-
kaz. Antické Řecko a Řím. 
Střední Evropa a její styky 
s antickým středomořím. 
Světadíly, oceány, makro-
regiony světa – určující a 
porovnávací kritéria; jejich 
přiměřená charakteristika 
z hlediska přírodních a so-
cioekonomických poměrů 
s důrazem na vazby a 
souvislosti (přírodní ob-
lasti, podnebné oblasti, sí-
delní oblasti, jazykové ob-
lasti, náboženské oblasti, 
kulturní oblasti). 
Modelové regiony světa – 
vybrané modelové pří-
rodní, společenské, poli-
tické, hospodářské a envi-
ronmentální problémy, 
možnosti jejich řešení. 
Právní základy státu – 
znaky státu, typy a formy 
státu; státní občanství ČR; 
ústava ČR; složky státní 
moci, jejich orgány a insti-
tuce, obrana státu. 
 

6. 

Výchova k myš-
lení v evropských 
a globálních sou-
vislostech 
 

Srovnávací inter-
disciplinární pro-
jekty jednotlivých 
starověkých civili-
zací. Společné 
stanovení klíčo-
vých parametrů 
projektu. 
Pozorování v te-
rénu. 

objasní význam právní 
úpravy důležitých vztahů 
– vlastnictví, pracovní 
poměr, manželství. 

Vlastnictví, pracovní po-
měr, manželství. 

6.  

Srovnání v ději-
nách a napříč kul-
turami, projektová 
výuka. 
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vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev v demo-
kratických státech a 
uvede příklady, jak mo-
hou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní 
život občanů. 
Objasní výhody demo-
kratického způsobu ří-
zení státu pro každo-
denní život občanů. 

Principy demokracie – 
znaky demokratického 
způsobu rozhodování a ří-
zení státu; politický plura-
lismus, význam a formy 
voleb do zastupitelstev. 
 

6.-9.  

Žákovský parla-
ment. 
Aktivní pozornost 
věnovaná probí-
hajícím volbám 
v ČR – předsta-
vení daného sys-
tému. 

vysvětlí zrod a původ 
dnešních států a národů. 
Objasní vliv christiani-
zace na formování států, 
evropské kultury a vzdě-
lanosti. 
Porovná tři kulturní ok-
ruhy (západoevropský, 
byzantskoslovanský a 
islámský) a hledá jejich 
odkaz v kultuře dnešních 
států (památky, nábo-
ženství). Porovná křes-
ťanství a islám, hledá 
shody a rozdíly. Zvažuje, 
proč docházelo ke stře-
tům, vzájemnému nepo-
chopení, 
netoleranci. Shrne vý-
znam Velkomoravské 
říše jako prvního stát-
ního útvaru na našem 
území a objasní proces 
formování české stát-
nosti v evropském kon-
textu a identitotvornou 
funkci významných 
osobností (sv. Václav 
aj.). Popíše život středo-
věkého 
člověka a základní 
strukturu společnosti a 
vliv křesťanství na kaž-
dodennost. Objasní kon-
flikty mezi církevní a 
světskou mocí. Vysvětlí, 
co je kacířství. Na kon-
krétních památkách de-
monstruje znaky román-
ské a gotické kultury. 

Nový etnický obraz Ev-
ropy. Utváření států ve vý-
chodoevropském a zápa-
doevropském 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, pa-
pežství, císařství, křížové 
výpravy. Struktura středo-
věké společnosti, funkce 
jednotlivých vrstev. Kul-
tura středověké společ-
nosti – románské a go-
tické umění a vzdělanost. 

7. 

Výchova k myš-
lení v evropských 
a globálních sou-
vislostech 
Multikulturní vý-
chova  

Festival středo-
věké kultury. 
Mapa Eurasie ve 
středověku a dnes 
– srovnávací pro-
jekt. 
Gamifikace. 
Práce s 3D tiskár-
nou. 
Srovnávací pro-
jekty. 
Návštěva vybra-
ných kulturních 
památek. 
 

vysvětlí nový přístup k 
sociální realitě, proměnu 
hodnot, uvádí myšlenky, 
které vedly k přehodno-
cení dosavadních dog-
mat, renesanci, huma-

Renesance, humanismus, 
husitství. Reformace a její 
šíření Evropou. Zámořské 
objevy a počátky dobývání 
světa. Český stát a vel-
moci v 15. – 18. století. 

7. 
Multikulturní vý-
chova 

Badatelství. 



~ 97 ~ 

 

nismu a církevní re-
formě. Zdůrazní myšlen-
kový přínos mistra Jana 
Husa. Objasní dopad hu-
sitských válek na českou 
společnost, vymezí vý-
znam husitské tradice 
pro český politický a kul-
turní život. Objasní pří-
činy, důsledky a význam 
objevení „nového světa“ 
v různých oblastech lid-
ského života (hospodář-
ské, sociální, politické…). 
Shrne hlavní myšlenky, 
které spojují a rozdělují 
jednotlivá náboženství. 
Charakterizuje habsbur-
ské soustátí a postavení 
zemí koruny české v 
něm. Analyzuje války 
jako důsledek netole-
rance (zejména třicetile-
tou), neschopnosti jed-
nání, hledání kompro-
misu. 
Na příkladu srovnání vý-
konu moci v Evropě vy-
světlí absolutismus, 
konstituční monarchii a 
parlamentarismus. 
Jednotlivé památky za-
řadí na základě znaků k 
uměleckým slohům. 
Uvede významné umělce 
a díla. 

Barokní kultura a osvícen-
ství. 

objasní, jak může realis-
tičtější poznání a hodno-
cení vlastní osobnosti 
a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodo-
vání, vztahy s druhými 
lidmi i kvalitu života; po-
soudí vliv osobních 
vlastností na dosaho-
vání individuálních i 
společných cílů, objasní 
význam vůle při dosaho-
vání cílů a překonávání 
překážek; kriticky hod-
notí a vhodně koriguje 
své chování a jednání; 
popíše, jak lze usměrňo-
vat a kultivovat charak-
terové a volní vlastnosti, 
rozvíjet osobní před-
nosti, překonávat osobní 

Podobnost a odlišnost lidí 
– projevy chování, rozdíly 
v prožívání, myšlení a jed-
nání; osobní vlastnosti, 
dovednosti a schopnosti, 
charakter; vrozené před-
poklady, osobní potenciál 
Vnitřní svět člověka – vní-
mání, prožívání, poznávání 
a posuzování skutečnosti, 
sebe i druhých lidí, systém 
osobních hodnot, sebe-
hodnocení; stereotypy 
v posuzování druhých lidí 
Osobní rozvoj – životní 
cíle a plány, životní per-
spektiva, adaptace na ži-
votní změny, sebezměna; 
význam motivace, aktivity, 
vůle a osobní kázně při 
seberozvoji. 

6.-9. 
Osobnostní a so-
ciální výchova 

Duševní hygiena 
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nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru. 

na pozadí americké a 
zejména francouzské re-
voluce vysvětlí proces 
přetváření feudální spo-
lečnosti na občanskou 
(význam ústavy a ob-
čanských práv). 
Objasní dopad napole-
onských válek na další 
sociální, politické a myš-
lenkové proměny v Ev-
ropě. 
Popíše postupné formo-
vání českého národa, 
srovnává s celoevrop-
skou genezí nacionál-
ního uvědomování. 
Charakterizuje politické 
proudy: konzervatismus, 
liberalismus, nacionalis-
mus a socialismus. Uve-
dené proudy a někdejší 
emancipační hnutí jed-
notlivých sociálních 
skupin vysvětluje v kon-
textu revoluce (přede-
vším 1848 a průmys-
lové). Vyvodí důsledky a 
problémy (zejména např. 
sociální), které s sebou 
přinesla industrializace. 

Velká francouzská revo-
luce a napoleonské ob-
dobí, jejich vliv na Evropu 
a svět. Vznik USA. In-
dustrializace a její dů-
sledky pro společnost. 
Sociální otázka. Národní 
hnutí velkých a malých 
národů. Utváření novodo-
bého českého národa. Re-
voluce v 19. století jako 
prostředek řešení politic-
kých, sociálních a národ-
nostních problémů. Poli-
tické proudy (konzervatis-
mus, liberalismus, demo-
kratismus, socialismus), 
ústava, politické strany, 
občanská práva.  

8.  

Dějiny uhlí – a 
současnost. 
Badatelství. 
Projektová výuka. 

zhodnotí přiměřeně 
strukturu, složky a 
funkce světového hos-
podářství, lokalizuje na 
mapách hlavní světové 
surovinové a energetické 
zdroje; porovnává před-
poklady a hlavní faktory 
pro územní rozmístění 
hospodářských aktivit. 

Světové hospodářství – 
sektorová a odvětvová 
struktura, územní dělba 
práce, ukazatele hospo-
dářského rozvoje a životní 
úrovně. 
 

8.  
Současné ekolo-
gické výzvy. 
Návrh řešení. 

porovnává státy světa a 
zájmové integrace států 
světa na základě podob-
ných a odlišných znaků. 

Globalizační společenské, 
politické a hospodářské 
procesy – aktuální spole-
čenské, sídelní, politické a 
hospodářské poměry sou-
časného světa, sídelní 
systémy, urbanizace, sub-
urbanizace. 
Regionální společenské, 
politické a hospodářské 
útvary – porovnávací kri-
téria: národní a mnohoná-
rodnostní státy, části 
států, správní oblasti, 
kraje, města, aglomerace; 

8. 

Výchova k myš-
lení v evropských 
a globálních sou-
vislostech 
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hlavní a periferní hospo-
dářské oblasti světa; poli-
tická, bezpečnostní a hos-
podářská seskupení (inte-
grace) států; geopolitické 
procesy, hlavní světová 
konfliktní ohniska. 

hledá zárodky demokra-
tismu a plurality ve spo-
lečnosti, zejména v poli-
tice (politické strany) a 
kultuře (různorodost 
směrů). Vysvětlí rozdílné 
tempo modernizace, z 
důsledků uvede vliv ko-
lonialismu na vývoj vel-
mocí a samotných kolo-
nií. Objasní konflikty, do 
nichž se dostávají vel-
moci kvůli koloniálnímu 
panství. Analyzuje vliv a 
míru nacionalismu v 
kontextu rozpoutání 
světové války. 

Kulturní rozrůzněnost 
doby. Konflikty mezi vel-
mocemi, kolonialismus. 

8.  
Dějiny čokolády – 
kolonialismus. 

objasní potřebu tole-
rance ve společnosti, re-
spektuje kulturní zvlášt-
nosti i odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování 
a myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje 
k menšinám; rozpo-
znává netolerantní, ra-
sistické, xenofobní a ex-
tremistické projevy 
v chování lidí a zaujímá 
aktivní postoj proti všem 
projevům lidské nesná-
šenlivosti. 

 6.-9.   

rozlišuje a porovnává 
různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlast-
nictví, a způsoby jejich 
ochrany, uvede příklady; 
sestaví jednoduchý roz-
počet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a 
výdaje, rozliší pravidelné 
a jednorázové příjmy a 
výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů 
v hospodaření domác-
nosti, objasní princip vy-
rovnaného, schodko-
vého a přebytkového 
rozpočtu domácnosti; 
na příkladech ukáže 
vhodné využití různých 

Majetek, vlastnictví – 
formy vlastnictví; hmotné 
a duševní vlastnictví, je-
jich ochrana; hospodaření 
s penězi, majetkem a růz-
nými formami vlastnictví. 
Peníze – formy placení 
Hospodaření – rozpočet 
domácnosti, úspory, in-
vestice, úvěry, splátkový 
prodej, leasing; rozpočet 
státu, typy rozpočtu a je-
jich odlišnosti; význam 
daní. 
Banky a jejich služby – 
aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, pro-
dukty finančního trhu pro 

8.  

Sledování domá-
cího rozpočtu, 
analýza, návrhy 
možného řešení. 
Žáci postupují ve 
spolupráci s rodi-
nou. 
Kontrola financo-
vání projektů škol-
ního parlamentu. 
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nástrojů hotovostního 
a bezhotovostního pla-
cení, uvede příklady po-
užití debetní a kreditní 
platební karty, vysvětlí 
jejich omezení; vysvětlí, 
jakou funkci plní banky a 
jaké služby nabízejí, vy-
světlí význam úroku pla-
ceného a přijatého, 
uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy 
je využít; uvede a po-
rovná nejobvyklejší způ-
soby nakládání s vol-
nými prostředky a způ-
soby krytí deficitu; na 
příkladu chování kupují-
cích a prodávajících vy-
loží podstatu fungování 
trhu, objasní vliv nabídky 
a poptávky na tvorbu 
ceny a její změny, na pří-
kladu ukáže tvorbu ceny 
jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv 
inflace na hodnotu pe-
něz; rozlišuje, ze kterých 
zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých ob-
lastí stát směruje své 
výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků ze 
státního rozpočtu. 

investování a pro získá-
vání prostředků 
 principy tržního hospo-
dářství – nabídka, po-
ptávka, trh; tvorba ceny, 
inflace; podstata fungo-
vání trhu. 
 

vysvětlí totální charakter 
první světové války. 
Zhodnotí vliv techniky 
na míru destrukce a ná-
silí, jež konflikt přinesl. 
Vyvodí její příčiny a dů-
sledky. Analyzuje pro-
měnu hodnot, společen-
ské dopady, uvádí poli-
tické změny. 

První světová válka a její 
politické, sociální a kul-
turní důsledky, nové poli-
tické uspořádání Evropy a 
úloha USA ve světě, vznik 
ČSR. 

8.   

na základě analýzy po-
válečného uspořádání 
světa, daného zejména 
versailleským mírovým 
systémem a hospodář-
skou situací vysvětlí 
vznik komunistických a 
fašistických diktatur 
(zvláště pak nacismu). 
Srovná cíle a východiska 
obou totalit. Popíše ho-
locaust (úlohu propa-
gandy, manipulace, 

První světová válka a její 
politické, sociální a kul-
turní důsledky. Nové poli-
tické uspořádání Evropy a 
úloha USA ve světě. Vznik 
ČSR, její hospodářsko-po-
litický vývoj, sociální a ná-
rodnostní problémy. Mezi-
národně politická a hos-
podářská situace ve 20. a 
30. letech, totalitní sys-
témy – komunismus, fa-
šismus, nacismus – dů-
sledky pro ČSR a svět. 

9.   
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předsudků, zobecňo-
vání…). Analyzuje anti-
semitismus v historic-
kých souvislostech, uvě-
domuje si, kam až může 
dojít nenávist a lhostej-
nost. Uvádí příklady 
stále hrozícího nebez-
pečí „holocaustu“ (neo-
nacistické hnutí…). 
Popíše vznik ČSR, poli-
tický systém, zahranič-
něpolitické zakotvení, ži-
vot a politické problémy 
za 1. republiky, 2. repub-
liky a protektorátu. 
Uvede příčiny, průběh a 
důsledky 2. světové 
války ve světě i u nás. 
Vypočítává možnosti 
chování lidí za 2. svě-
tové války (kolaborace, 
odboj…) a k jednotlivým 
alternativám zaujímá 
stanovisko. 

Druhá světová válka, ho-
locaust, situace v našich 
zemích, domácí a zahra-
niční odboj. Politické, mo-
censké a ekonomické dů-
sledky války. 

rozlišuje projevy vlaste-
nectví od projevů nacio-
nalismu. 

 6.-9.   

kriticky přistupuje k me-
diálním informacím, vy-
jádří svůj postoj k půso-
bení propagandy a re-
klamy na veřejné mínění 
a chování lidí. 

 6.-9. Mediální výchova  

srovná dva mocenské 
bloky vzniklé po 2. svě-
tové válce. Objasní pod-
statu studené války. Po-
jmenuje příčiny dnešních 
problémů zemí „třetího 
světa“ související s de-
kolonizací. Popíše vývoj 
Československa za tota-
lity a analyzuje zlomové 
okamžiky: rok 1948, 
1968, 1989. Porovná a 
kriticky posoudí život za 
éry komunismu a v de-
mokratické zemi. Po-
soudí důsledky čtyřiceti-
letého působení komu-
nistické ideologie v čes-
kých zemích (z hlediska 
hospodářského, sociál-
ního i kulturního). Vy-
světlí podstatu nedáv-
ných konfliktů, jejichž 

Studená válka, rozdělení 
světa do vojenských bloků 
reprezentovaných super-
velmocemi, politické, hos-
podářské, sociální a ideo-
logické soupeření. Vnitřní 
situace v zemích východ-
ního bloku (na vybraných 
příkladech srovnání s cha-
rakteristikou západních 
zemí). Československo od 
únorového převratu do 
roku 1989, vznik ČR. Roz-
pad koloniálního systému, 
mimoevropský svět. Pro-
blémy současnosti. Věda, 
technika a vzdělání jako 
faktory vývoje. Sport a zá-
bava. 

9.  
Projektová výuka, 
metoda porovná-
vání, analýzy. 
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důsledky jsou stále 
zřejmé. 

popíše vliv začlenění ČR 
do EU na každodenní ži-
vot občanů, uvede pří-
klady práv občanů ČR 
v rámci EU i možných 
způsobů jejich uplatňo-
vání. 
Uvádí příklady účasti a 
působnosti české repub-
liky ve světových mezi-
národních a nadnárod-
ních institucích, organi-
zacích a integracích 
států. 

Evropská integrace – pod-
stata, význam, výhody; Ev-
ropská unie a ČR. 
 

9. 

Výchova k myš-
lení v evropských 
a globálních sou-
vislostech. 

 

hodnotí a porovnává na 
přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský a hospo-
dářský potenciál České 
republiky v evropském 
a světovém kontextu. 

Hospodářské a politické 
postavení České republiky 
v Evropě a ve světě, zapo-
jení do mezinárodní dělby 
práce a obchodu. 
Přeshraniční spolupráce 
se sousedními státy v eu-
roregionech. 

9.   

uvede některé globální 
problémy současnosti, 
vyjádří na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich 
hlavní příčiny i možné 
důsledky. 

Globalizace – projevy, vý-
znamné globální pro-
blémy.  
 

9. 

Výchova k myš-
lení v evropských 
a globálních sou-
vislostech 

Principy diskuse a 
debatování 

uvede některé globální 
problémy současnosti, 
vyjádří na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich 
hlavní příčiny i možné 
důsledky. 

Příčiny a důsledky globali-
zace a principy udržitel-
nosti rozvoje, příklady je-
jich uplatňování ve světě, 
u nás). 

9. 

Výchova k myš-
lení v evropských 
a globálních sou-
vislostech 

Principy diskuse a 
debatování 

rozlišuje a porovnává 
úkoly jednotlivých slo-
žek státní moci ČR i je-
jich orgánů a institucí, 
uvede příklady institucí 
a orgánů, které se podí-
lejí na správě obcí, krajů 
a státu. 

Státní správa a samo-
správa – orgány a insti-
tuce státní správy a sa-
mosprávy, jejich úkoly. 
 

9.  

Návštěva institucí 
státní správy a 
samosprávy, re-
portáž. 

uvede příklady některých 
smluv upravujících ob-
čanskoprávní vztahy – 
osobní přeprava, koupě, 
oprava či pronájem věci. 

 9.  Návrh smlouvy. 

dodržuje právní ustano-
vení, která se na něj 
vztahují, a uvědomuje si 
rizika jejich porušování. 

Protiprávní jednání – 
druhy a postihy protipráv-
ního jednání včetně ko-
rupce, trestní postižitel-
nost; porušování předpisů 
v silničním provozu, poru-
šování práv k duševnímu 
vlastnictví. 

9.  
Návštěva 
soudu/právního 
workshopu. 
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rozlišuje a porovnává 
úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede 
příklady jejich činnosti 
a spolupráce při posti-
hování trestných činů. 
Rozpozná protiprávní 
jednání, rozliší přestupek 
a trestný čin, uvede je-
jich příklady. 
Diskutuje o příčinách a 
důsledcích korupčního 
jednání. 

Právní řád České republiky 
– význam a funkce práv-
ního řádu, orgány právní 
ochrany občanů, soustava 
soudů; právní norma, 
předpis, publikování práv-
ních předpisů.  
 

9.  
Návštěva 
soudu/právního 
workshopu. 

Posoudí na přiměřené 
úrovni prostorovou or-
ganizaci světové popu-
lace. 

Obyvatelstvo světa – zá-
kladní kvantitativní a kva-
litativní geografické, de-
mografické, hospodářské 
a kulturní charakteristiky. 

6.-9.  
V rámci zpraco-
vání multidiscipli-
nárních projektů. 

Lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopoli-
tické změny a politické 
problémy v konkrétních 
světových regionech. 

 6.-9.  
V rámci zpraco-
vání multidiscipli-
nárních projektů. 
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5.1.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA  

Cíle: 

1. Porozumět přírodním faktům a zákonitostem. 

2. Poznávat přírodu jako systém, jehož části jsou vzájemně propojeny, působí na sebe  

a ovlivňují se. 

3. Pochopit důležitost udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav  

a člověka. 

4. Rozvíjet kritické myšlení, logické uvažování, otevřenost novým názorům, podnětům, 

myšlenkám a inovacím. 

Specifikum oblasti: 

Výuka bude probíhat ve formátu tzv. přírodovědného badatelského bloku (PBB). Předměty 

svým učivem a výstupy odpovídají RVP, jsou ale vyučovány zejména v souvislostech, aby žák 

byl schopen plynule popsat ty přírodní jevy, které kolem sebe může běžně vidět a rozuměl jim. 

Stěžejní je v tomto případě tzv. nosné téma, které zaštiťuje dané učivo a poskytuje žákovi širší 

vhled do probírané problematiky. Nosné téma tak poskytuje vodítko k integraci učiva jednot-

livých předmětů v mnoha souvislostech a z různých perspektiv. Zároveň poslouží jako zá-

kladní pojem, od kterého se odvíjí další klíčová témata učiva v jakési myšlenkové mapě jed-

notlivých, resp. měsíčních vyučovacích bloků. PBB je chápan jako živý materiál, který se bude 

průběžně reflektovat a aktualizovat.  

Výuka samotná je primárně badatelsky orientovaná a vychází z místně ukotveného učení, kdy 

se žáci dozvídají více o zákonitostech přírody pomocí prozkoumávání prostředí, ve kterém 

sami žijí, a ve kterém se pohybují. Očekává se přesah výuky i do dalších vyučovacích před-

mětů, zejména do matematiky (výpočty, vzorce, jednotky), ICT (práce s daty, se zdroji), ale  

i jazykových předmětů (tvorba vlastních projektů, rozvoj verbálních dovedností jak ve vlast-

ním, tak cizím jazyce). 

Vzdělávací oblast je realizována v předmětu 

• Přírodovědný badatelství blok = přírodopis + fyzika + zeměpis + chemie 

Charakteristika vzdělávací oblasti  

Přírodovědný badatelský blok vede žáky k rozvoji poznávacích schopností, kladení otázek  

a řešení problémů spojených s přírodovědnými předměty. Cílem bloku je komplexní sezná-

mení s přírodními zákonitostmi a fakty ne formou čtyř různých separovaných předmětů, jak 

bývá obvyklé, ale propojením souvislostí do jednoho celku, kdy by žák na konci druhého 

stupně měl dokázat vysvětlit souvislosti fyzikální, chemické, biologické i geografické. Záro-

veň s tímto cílem je klíčový faktor environmentální výuky jako celku, uvědomění si postavení 

jedince vůči přírodě a jeho místa v ní, včetně vlivů, jimiž na ni působí nejen sám žák, ale člověk 

obecně. Žákům budou navrhovány různé aktivity, kdy se budou moci již v průběhu druhého 

stupně zaměřit na tu oblast, která je zajímá, a tuto oblast rozvíjet, aniž by museli informace 

reprodukovat slovo od slova. Během studia žáci budou pracovat v terénu, vyjíždět na exkurze, 



~ 105 ~ 

 

které budou pojímány komplexně, a zároveň budou pracovat i s daty a digitálními technolo-

giemi. Žák by měl být na konci studia schopný vytvářet hypotézy, které dokáže vyvracet nebo 

potvrzovat, diskutovat o problémech, pracovat samostatně i ve dvojici či skupině. 

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Přírodovědný badatelský blok (PBB) odpovídá obsahově vzdělávací oblasti Člověk a příroda 

na 2. stupni dle RVP ZV. Je dotován 5 vyučovacími hodinami v 6. a 7. ročníku a 6 vyučovacími 

hodinami v 8. a 9. ročníku. V bloku jsou obsaženy předměty Fyzika (2 hodiny), Biologie (2 

hodiny), Zeměpis (1 hodina) a Chemie (1 hodina), která je od 8. ročníku povinná, nicméně 

s jejími základy začínáme již v 6. třídě, viz níže.  

Formy realizace 

Během vyučovacích bloků jsou žáci vedeni k co největší samostatnosti a aktivitám napomá-

hajícím rozvoji kognitivních funkcí. Výklad je omezen či modifikován tak, aby v kratších úse-

cích běžel simultánně s prací žáků, na kterou je kladen důraz (samostatnou i skupinovou). 

Vyučující nabádá žáky k vytváření vlastních hypotéz a jejich ověřování pomocí pokusů a práce 

se zdroji. Během tohoto předmětu je učitel (tandemový učitel, asistent) průvodcem žáků svě-

tem přírody, předkládá možnosti, jak přírodu poznávat a nechává žáky vybrat si takovou me-

todu práce, při které se jim přírodní zákonitosti budou nejlépe chápat. Vedoucí hodiny stano-

vuje časovou organizaci hodiny (či bloků výuky) a samotnou informační náplň daného časo-

vého úseku, zodpovídá za správnost informací předávaných žákům. Organizuje práci v rámci 

předmětu v terénu, výjezdy na expedice, vede žáky, kteří si vyberou projektovou práci v rámci 

tohoto předmětu, napomáhá i s prezentací projektů. 

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacího předmětu Přírodovědný badatelský blok jsou na prvním stupni inte-

grovány následující tematické okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Žák se orientuje ve vztahu člověka k člověku a k přírodě včetně vzájemných vlivů a potřeb  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Žák rozezná přírodní prostředí ČR ve vztahu k Evropě a k Zemi 

Žák umí popsat rozdíly ekosystémů a jejich lokální i celosvětový význam   

Žák se orientuje v globálních tématech ochrany přírody 

Žák umí předkládat hypotézy a navrhovat řešení problémů ohledně globálních témat 

ochrany přírody 

Žák umí vysvětlit termín udržitelný rozvoj a je schopen o něm kriticky přemýšlet a disku-

tovat 
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Environmentální výchova 

Žák vnímá přírodu jako celek včetně fyzikálních, chemických, geografických a biologic-

kých souvztažností 

Žák zaujímá vlastní postoj v rámci přírody a její ochrany 

Mediální výchova 

Žák pracuje s různými informačními zdroji 

Žák umí kriticky porovnat věrohodné a nevěrohodné informace vážící se k tématům 

z bloku 

 

Očekávané výstupy podle RVP 

PŘÍRODOVĚDNÝ BADATELSKÝ BLOK 

ROČNÍK 6.–9. 

Vzdělávací obor: přírodopis, fyzika, zeměpis, chemie 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda 

OBECNÁ TÉMATA A POSTUPY PRÁCE V PBB 

Očekávané výstupy 

Žák 
Učivo 

 

Nosné téma 

 

Průřezové 

téma 

Komentáře a 

dodatky 

(nezávazné) 

využívá různé metody po-
znávání přírody všemi 
smysly. 

Praktické metody 
poznávání přírody 
všemi smysly a 
pomůckami: lupou, 
mikroskopem, da-
lekohledem, použití 
klíčů, herbářů, sbí-
rek, moderních 
technologií jako 
online databází a 
aplikací. 
Tvorba protokolů 
k pokusům, pozo-
rování a měření. 
 

DEMONSTRACE 

 

ANALOGIE 

 

PROŽITEK 

 

BÁDÁNÍ 

 

MODELOVÁNÍ 

 

OBJEVOVÁNÍ 

 

MAPOVÁNÍ 

 

HLEDÁNÍ  

 

SOUVISLOSTÍ 

Environmen-
tální výchova 

 
V každém 
ročníku ex-
kurze a semi-
náře, vždy na-
vazující na 
všechna pro-
braná témata 
s přesahem 
do ročníků 
předchozích 
(viz níže v po-
známkách) 
 
Vícedenní ex-
kurze na 
konci škol-
ního roku 
(odvozeno od 
aktuálních 
podmínek a 
možností). 
 
 
 
 
 

rozumí základní geogra-
fické, topografické a karto-
grafické terminologii a umí 
ji s porozuměním použí-
vat. 
Organizuje a přiměřeně 
hodnotí geografické infor-

Komunikační geo-
grafický a karto-
grafický jazyk 
(plošné útvary, sítě, 
povrchy, plány, 
mapy, jazyk map, 
symboly a vysvět-
livky). 
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mace a zdroje dat z do-
stupných kartografických 
produktů a elaborátů. 

Glóbus, měřítka 
glóbu a map, ze-
měpisná síť, včetně 
poledníků a rovno-
běžek, orientace 
v mapách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivizační 
hodiny, práce 
v terénu. 

ovládá základy praktické 
topografie a orientace 
v terénu, aplikuje v terénu 
praktické postupy při po-
zorování, zobrazování a 
hodnocení krajiny a uplat-
ňuje v praxi zásady bez-
pečného pohybu a pobytu 
ve volné přírodě. 

Cvičení a pozoro-
vání v terénu 
místní krajiny, ori-
entační body, jevy, 
pomůcky a pří-
stroje, určování 
světových stran, 
pohyb podle mapy 
a azimutu, odhad 
vzdáleností a vý-
šek objektů v te-
rénu, schématické 
náčrty. 
Živelní pohromy, 
opatření proti nim, 
chování a jednání 
při nebezpečí živel-
ných pohrom 
v modelových situ-
acích (praktické 
příklady z domova i 
ze světa). 

rozpozná podle charakte-
ristických vlastností vy-
brané nerosty a horniny 
s použitím určovacích po-
můcek. 

Nerosty a horniny, 
vznik, vlastnosti a 
kvalitativní třídění, 
praktický význam, 
vybrané nerosty a 
horniny a jejich vy-
užití. 
Práce s pomůc-
kami na určení 
druhu nerostu a 
jeho zařazení. 

 
MATERIÁL KOLEM 
NÁS  
 
ZDROJE ENERGIE 
 
ZEMĚ V POHYBU 
 
PŘETVÁŘENÍ ZEMĚ 
 
PODNEBÍ A POČASÍ 
 
KLIMATICKÁ 
ZMĚNA 
 
MITIGACE A ADAP-
TACE  
 
PRVNÍ ORGANISMY 
NA ZEMI 
 
OD TRILOBITA K 
ČLOVĚKU 
 
ZNEČIŠTĚNÍ VODY 
A 
PŮDY  

 

Návštěva ge-
ologické 
sbírky v mu-
zeu, či přímo 
katedry geo-
logie na PřF 
UK. 

rozlišuje důsledky vnitř-
ních a vnějších geologic-
kých dějů, včetně geolo-
gického oběhu hornin i 
oběhu vody. 

Vznik a stavba 
Země. 
Vnější a vnitřní ge-
ologické procesy, 
jejich příčiny a dů-
sledky. 
Litosféra. 
Složení a vlast-
nosti půdy, její vý-
znam. 
Vývoj zemské kůry 
a organismů na 
Zemi, geologické 
změny, vznik ži-
vota, výskyt typic-
kých organismů a 
jejich přizpůsobení 
prostředí. 
Koloběh vody. 
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na příkladech uvede vý-
znam vlivu podnebí a po-
časí na rozvoj a udržení ži-
vota na Zemi. 

Podnebí a počasí 
ve vztahu k životu. 
Význam vody a 
teploty prostředí 
pro život. 
Ochrana a využití 
přírodních zdrojů. 
Význam vrstev at-
mosféry pro život. 
Vlivy znečištění 
ovzduší na klima-
tické změny, vliv 
těchto změn na 
člověka, organismy 
obecně i neživou 
přírodu. 
Mimořádné udá-
losti, přírodní kata-
strofy, příklady 
v ČR a ve světě. 
Ochrana před pří-
rodními katastro-
fami a jejich pre-
vence. 

  

popíše změny v přírodě 
vyvolané člověkem a ob-
jasní jejich důsledky. 
Pozná kladné a záporné 
změny v přírodě vyvolané 
člověkem a má základní 
vědomosti o přírodě a 
vztahem člověka k přírodě. 
 

Vzájemné vztahy 
mezi organismy a 
jejich prostředím. 
Biotické a abio-
tické faktory pro-
středí 
Ochrana přírody a 
životního prostředí, 
lokální a globální 
problémy a jejich 
možná řešení. 
Vliv člověka na pří-
rodu, vliv přírody 
na člověka. 

DOPADY LIDSKÉ 
ČINNOSTI 

CHEMIE V KU-
CHYNI A NA TALÍŘI 

CHEMIE NA PO-
LÍCH A ZAHRA-
DÁCH 

VÝDOBYTKY CIVI-
LIZACE 

KVAŠENÍ 

LÉČIVA A VITA-
MÍNY 

UHLÍK NEJEN V 
UHLÍ 

KYSELÉ DEŠTĚ 

SKLENÍKOVÉ 
PLYNY 

HYGIENA 

Výchova 
k myšlení 
v evropských 
a globálních 
souvislos-
tech. 
Osobnostní a 
sociálních 
výchova. 

 

Výjezd 
v rámci po-
znání future 
farming. 
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PŘÍRODOVĚDNÝ BADATELSKÝ BLOK 

ROČNÍK 6.–7. 

Vzdělávací obor: přírodopis 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda 

Očekávané vý-

stupy 

Žák 

Učivo 
Nosné téma 

(pro Bi, Ze, Fy) 

Průřezové 

téma 

Komentáře a 

dodatky (ne-

závazné) 

OBECNÁ BIOLOGIE, BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ A ZÁKLADY EKOLOGIE 

rozlišuje projevy a 
podmínky života na 
Zemi, orientuje se 
v daném přehledu 
vývoje organismů. 

Vznik života a jeho vý-
znam. 

 

ŽIVOT A JEHO 

PROJEVY 

 

PODMÍNKY ŽIVOTA 

 

HMOTA  

 

ČÁSTICOVÉ SLO-

ŽENÍ LÁTEK  

 

VLASTNOSTI LÁ-

TEK  

 

TĚLESA 

 

SMĚSI 

 

SKUPENSTVÍ A 

JEHO PROMĚNY 

 

ENERGIE 

 

VODA 

 

VZDUCH  

 

PŮDA 

 

BUŇKA 

 

OD MNOHOBU-

NĚČNOSTI K SPE-

CIALIZACI 

 

FOTOSYNTÉZA 

 

ORGANISMY A 

PROSTŘEDÍ 

 

BIOLOGICKÁ ROV-

NOVÁHA 

 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Pozorování 
v okolí školy. 
Rozdíly mezi 
živou a neži-
vou přírodou. 

vysvětlí některé te-
orie o vzniku života 
na Zemi. 

Názory na vznik ži-
vota. 

Parlament – 
nácvik diskuse 
na téma růz-
ných teorií. 

odvodí na základě 
vlastního pozoro-
vání charakteris-
tické morfologické 
znaky a projevy 
chování živočichů, 
odvodí jejich při-
způsobení danému 
prostředí. 

Výživa, dýchání, růst, 
rozmnožování, vývin, 
reakce na podněty, 
některé interakce mezi 
živočichy, projevy 
chování živočichů. 

 

Projektová vý-
uka: modelové 
organismy, 
zpracování 
projektu pone-
cháno inicia-
tivě žáků. 

rozliší jednotlivé 
základní skupiny 
živočichů, rozlišuje 
mezi mnohobuněč-
nými a jednobu-
něčnými orga-
nismy. 

Nebuněčné orga-
nismy, buňka, typy bu-
něk, stavba buněk ži-
vočichů, rostlin a hub, 
buněčné organely, 
funkce organel (úvod) 

Tvorba sché-
mat živočišné 
říše, tzn. úvod 
do taxonomie, 
seznámení se 
s vlastním po-
jmem. 

porovná vnější a 
vnitřní stavbu vy-
braných živočichů, 
zařazuje je do hlav-
ních taxonomic-
kých skupin, odvodí 
typ prostředí orga-
nismů v souvislosti 
s jejich stavbou. 

Stavba těla, tkáně, or-
gány a orgánové sou-
stavy. 
Vývoj, vývin (úvod) a 
systém živočichů. 
Základní zástupci jed-
notlivých skupin živo-
čichů:  
prvoci, bezobratlí: ža-
havci, ploštěnci, hlísti, 
měkkýši, kroužkovci, 
členovci, strunatci: 
paryby, ryby, obojži-
velníci, plazi, ptáci, 
savci. 

Environmentální 
výchova 

Pokračování 
projektové vý-
uky. 

zhodnotí význam 
živočichů v přírodě 
i pro člověka, uplat-
ňuje zásady bez-
pečného chování ve 
styku se živočichy 

      Výchova k myš-

lení v evrop-

 

Celodenní vý-
jezd do ZOO 
/záchranné 
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v jejich přirozeném 
prostředí i v pro-
středí umělém. 

EKOSYSTÉM 

 

DOMESTIKACE  

 

VZTAH ČLOVĚKA K 

PŘÍRODĚ 

 

ŽIVOTNÍ STRATE-

GIE ORGANISMŮ 

 

SÍLY TEKUTIN A 

PEVNÝCH TĚLES 

 

STAVBA A PRO-

CESY ŽIVÝCH SYS-

TÉMŮ (ŽIVOČI-

CHOVÉ, HOUBY A 

LIŠEJNÍKY, ROST-

LINY) 

 

ORIENTACE V 

ČASE A PROSTORU 

(gravitace, světlo, 

teplota, vlhkost) 

 

DÝCHÁNÍ 

 

TRANSPORT LÁ-

TEK A VÝŽIVA 

 

KOMUNIKACE  

 

PŘITAŽLIVOST A 

ODPUDIVOST 

(magnetismus, 

elektrostatika, po-

vrchové napětí) 

 

KOLOBĚH ŽIVOTA 

 

FYZIKÁLNÍ DĚJE 

VS.CHEMICKÉ 

DĚJE 

ských a globál-

ních souvislos-

tech. 

stanice, de-
bata s chova-
teli, dle mož-
ností vstup 
přímo do zá-
zemí. Příklady 
nevhodně ve-
deného chovu. 
Úvod do legis-
lativy. 

odvodí význam 
pojmu „welfare“ a 
vysvětlí ho na prak-
tickém příkladu. 
Rozlišuje volně ži-
jící zvířata, zvířata 
v zajetí, domestiko-
vaná zvířata, vy-
světlí pojem labo-
ratorní zvíře, hos-
podářské zvíře a 
uvede příklady. 

uvede příklady vý-
skytu organismů 
v místě bydliště a v 
ČR v určitém pro-
středí a vztahy 
mezi nimi. 

Vzájemné vztahy mezi 
organismy samými a 
mezi organismy a pro-
středím, populace, 
společenstva, ekosys-
témy, způsoby výživy, 
potravní řetězce. 

Environmentální 
výchova 

Průřez 
s „předmětem“ 
úvod do che-
mie, tok látek 
v ekosysté-
mech. Mož-
nost dalšího 
projektu. 
Důraz na roz-
díl mezi eko-
systémem, 
společen-
stvem, popu-
lací. 

objasní základní 
principy některého 
vybraného ekosys-
tému. 

vysvětlí podstatu 
jednoduchých po-
travních řetězců 
v různých ekosys-
témech v ČR, po-
píše rozdíl mezi 
ekosystémy mír-
ného pásu a eko-
systémy na růz-
ných místech na 
Zemi vzhledem 
k přírodním pod-
mínkám. 

OBECNÁ BIOLOGIE, BIOLOGIE HUB A 

ROSTLIN, ZÁKLADY EKOLOGIE 
 

Chápe pojem buňka 
živočišná, rostlinná, 
buňka hub. 

 
 
Buňky hub, rostlinná 
buňka, základní cha-
rakteristiky, stavba 
buňky (pokračování). 
 

 

Navržení a 
stavba vlast-
ních modelů. 
3D tisk. 
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rozlišuje houby bez 
plodnic a houby 
s plodnicemi. 
Rozpozná naše nej-
známější jedlé a je-
dovaté houby podle 
charakteristických 
znaků. 

Význam a výskyt hub, 
zásady sběru a kon-
zumace hub, první po-
moc při otravě. 
Historicky významné 
objevy spjaté s hou-
bami a látkami vý-
znamnými pro člo-
věka. 

Hygiena po-
bytu venku. 
Psychotropní 
látky. Far-
maka, oděvní 
průmysl. 
Možnost vý-
jezdu do Srb-
ska u Prahy. 

odvodí rozdíl mezi 
houbou a lišejní-
kem. 

Výskyt a význam lišej-
níků v obecném kon-
textu. 

 

Vztahy mezi 

organismy, 

pokus s ter-

čovkou bubli-

natou. 

na základě vlast-
ního pozorování 
odvodí uspořádání 
rostlinného těla (od 
buňky přes rost-
linná pletiva až 
k jednotlivým orgá-
nům), vysvětlí po-
jem cévní svazek. 
Popíše vybranou 
rostlinu a její or-
gány, rozlišuje or-
gány vegetativní a 
generativní. 

Stavba a význam jed-
notlivých částí rostlin 
(kořen, stonek, list, 
květ, semeno, plod). 

Návštěva bo-
tanické za-
hrady / institut 
tropů a sub-
tropů v praž-
ské Troji.  
Práce s ICT i 
různými typy 
klíčů. 
Taxonomie 
pokračování. 
 

vysvětlí princip zá-
kladních rostlin-
ných fyziologických 
procesů a jejich 
praktický význam 
pro člověka při pěs-
tování. 

Výživa rostlin, dý-
chání, fotosyntéza, 
koloběh uhlíku, ko-
loběh dusíku, hospo-
dářsky významné 
druhy rostlin, ochrana 
významných druhů 
rostlin. 

rozlišuje základní 
systematické sku-
piny rostlin a rozli-
šuje typické znaky 
skupin, určuje jejich 
zástupce za po-
moci klíčů, atlasů a 
moderních techno-
logií. 

Mechorosty, kapra-
ďorosty, nahose-
menné a krytose-
menné rostliny (jed-
noděložné a dvoudě-
ložné). 
Určování druhů v bez-
prostředním okolí, 
kontext v rámci rost-
linných společenstev 
v ČR. 
Zajímavé exotické 
druhy rostlin (hospo-
dářsky a kulturně vý-
znamné druhy). 

Aplikuje praktické 
metody poznávání 
přírody, dodržuje 
pravidla bezpeč-
nosti práce a cho-
vání při průzkumu 
přírody. 



~ 112 ~ 

 

uvede příklady vý-
skytu rostlin, živo-
čichů a hub v da-
ných ekosystémech 
ČR a střední Ev-
ropy. 
objasní základní 
principy některých 
ekosystémů ČR a 
střední Evropy. 
Vysvětlí podstatu 
složitějších potrav-
ních řetězců popíše 
rozdíl mezi ekosys-
témy mírného pásu 
a ekosystémy na 
různých místech na 
Zemi vzhledem 
k přírodním pod-
mínkám.  

Vzájemné vztahy mezi 
organismy z hlediska 
výživy, mutualismus, 
parazitismus, spole-
čenstva, ekosystémy a 
složitější potravní ře-
tězce. 

 

Propojení 
učiva 2 roč-
níků – projekt 
ekosystém, 
porovnání 
s původním 
projektem, de-
monstrace 
prohloubení 
souvislostí. 

 
 

Vzdělávací obor: zeměpis 

Očekávané vý-

stupy 

Žák 

Učivo 
Nosné téma 

(pro Bi, Ze, Fy) 

Průřezové 

téma 

Komentáře a 

dodatky (ne-

závazné) 

ČESKÁ REPUBLIKA 
vymezí a lokalizuje 
místní oblast podle 
bydliště, nebo školy 
a charakterizuje pří-
rodní, hospodářské 
a kulturní poměry 
místního regionu. 

 Místní region: země-
pisná poloha, kritéria 
pro vymezení míst-
ního regionu, vztahy 
k okolním regionům, 
přírodní a socioeko-
nomické charakteris-
tiky s důrazem na 
specifika regionu dů-
ležitá pro jeho další 
rozvoj (potenciál × 
bariéry). 
Zeměpisná poloha 
ČR, rozloha, členitost 
povrchu, přírodní po-
měry a zdroje. 
Regiony ČR: územní 
jednotky státní správy 
a samosprávy, kraj-
ské členění, kraj míst-
ního regionu, přeshra-
niční spolupráce se 
sousedními státy 
v euroregionech. 

Obyvatelstvo: zá-
kladní geografické, 
demografické a hos-
podářské charakteris-
tiky, sídelní 

  

Aktivizační 
hodiny – po-
loha států na 
základě tvo-
ření živé 
mapy spolu 
se žáky. 

určí zeměpisnou 
polohu a rozlohu 
České republiky a 
sousedních států. 

rozlišuje přírodní 
podmínky ČR, po-
píše povrch a jeho 
členitost. 

uvede hlavní údaje 
o rozmístění obyva-
telstva, vyhledá na 
mapách jednotlivé 
kraje České repub-
liky a charakterizuje 
hospodářské po-
měry, přírodní 
zvláštnosti a kul-
turní zajímavosti. 

Zaměření ne-
jen na byd-
liště/školu, 
ale i na širší 
rodinné 
vztahy a 
vazby ve 
třídě. 

uvádí příklady 
účasti a působnosti 
České republiky ve 

 
Výchova demo-
kratického ob-
čana 

Napojení na 
legislativu 
v biologii a 
její rozšíření. 
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světových meziná-
rodních a nadná-
rodních institucích, 
organizacích a inte-
gracích států. 

poměry.  
Rozmístění hospo-
dářských aktivit, sek-
torová a odvětvová 
struktura hospodář-
ství; transformační 
společenské, politické 
a hospodářské pro-
cesy, jejich územní 
projevy a dopady.  
Hospodářské a poli-
tické postavení ČR 
v Evropě a ve světě, 
zapojení do meziná-
rodní dělby práce a 
obchodu. 

Dny mokřadů, 
den Země 
atd. 

ZEMĚ 

objasní důsledky 
pohybů Země, uvádí 
příklady působení 
vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní 
sféře a jejich vlivu 
na přírodu, člověka 
a lidskou společ-
nost. 

Země jako vesmírné 
těleso (tvar, velikost, 
pohyby, roční období, 
čas obecně), krajinná 
sféra přírodní a hos-
podářská, systém pří-
rodní sféry na plane-
tární (geografické 
pásy, šířková pásma, 
výškové stupně) a re-
gionální úrovni (pří-
rodní oblasti). 

  

Aktivizační 
hodiny, živé 
modely ve 
skupinách či 
v celé třídě. 
Spojení s fy-
zikou a ča-
sem + gravi-
tací. 

vyhledá na různých 
typech map jednot-
livé světadíly a oce-
ány. Porovnává a 
přiměřeně hodnotí 
polohu, rozlohu, pří-
rodní, kulturní a 
hospodářské po-
měry, zvláštnosti a 
podobnosti, poten-
ciál a bariéry jed-
notlivých světadílů, 
oceánů, vybraných 
světových makrore-
gionů a vybraných 
modelových států. 
Charakterizuje po-
lohu, rozlohu, pří-
rodní, kulturním 
společenské, poli-
tické a hospodářské 
poměry vybraných 
územních celků. 

Světadíly, oceány, 
makroregiony světa, 
jejich charakteristika 
z hlediska přírodních 
a socioekonomických 
poměrů s důrazem na 
vazby a souvislosti. 
Vybrané modelové 
přírodní, společenské, 
politické, hospodář-
ské a environmentální 
problémy modelových 
regionů světa a mož-
nosti jejich řešení.   

 

Mediální výchova 
Environmentální 
výchova 
 

 

 

 
  



~ 114 ~ 

 

 

Vzdělávací obor: fyzika 

Očekávané vý-

stupy 

Žák 

Učivo 
Nosné téma 

(pro Bi, Ze, Fy) 

Průřezové 

téma 

Komentáře a 

dodatky (ne-

závazné) 

LÁTKY A TĚLESA 

měří vhodně zvole-
nými měřidly ně-
které důležité fyzi-
kální veličiny cha-
rakterizující látky a 
tělesa. 

 

Úvod do studia fyziky 
včetně významných 
osobností a historic-
kých objevů. 
Měřené veličiny: délka, 
objem, hmotnost, tep-
lota a její změna, čas. 
Hustota látek. 
Převody jednotek. 
Atom a jeho stavba, 
molekula. 
Fyzikální zákony. 
Obecně: Gravitační 
síla. Elektrické vlast-
nosti látek, magne-
tické vlastnosti látek. 
Skupenství látek: sou-
vislost skupenství lá-
tek s jejich částicovou 
stavbou, difúze. 

 

Osobnostní a 

sociální vý-

chova 

 

Vytvoření 
vlastní labora-
toře, návrhy 
žáků, tvorba 
jednoduchých 
pomůcek či 
navržení hy-
potéz a jejich 
ověření ve 
třídě / venku. 

uvede konkrétní 
příklady jevů doka-
zujících, že se čás-
tice neustále pohy-
bují a vzájemně na 
sebe působí. 

 

Brownův po-
hyb, tepelné 
jevy – úvod. 
Změna teplot 
kapalin. Sklo, 
kovy.  

předvídá změnu 
délky či objemu tě-
lesa při dané 
změně teploty tě-
lesa (objemová a 
délková roztaž-
nost).  

využívá s porozu-
měním vztah mezi 
hustotou, hmot-
ností a objemem při 
řešení praktických 
problémů. 

POHYB TĚLES, SÍLY 
rozezná, že je tě-
leso v klidu či po-
hybu vůči jinému 
tělesu.  

Rovnoměrný a nerov-
noměrný pohyb těles. 
Přímočarý a křivočarý 
pohyb těles. 
Gravitační pole a gra-
vitační síla (přímá 
úměrnost mezi gravi-
tační silou a hmot-
ností tělesa). Newton. 
Tlaková síla a tlak (a 
vztah mezi nimi spolu 
s návazností na obsah 
plochy, na niž síla pů-
sobí). 
Třecí síla (smykové 
tření, ovlivňování veli-
kosti třecí síly v praxi). 

  
Aktivizační 
hodiny. 

zná vztah mezi 
rychlostí, dráhou a 
časem u rovnoměr-
ného přímočarého 
pohybu těles při ře-
šení jednoduchých 
problémů.  

určí v konkrétní 
jednoduché situaci 
druhy sil působící 
na těleso, jejich ve-
likost, směr a vý-
slednici. 
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Výpočty výslednic 
dvou sil stejných a 
opačných směrů. 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 

využívá poznatky o 
zákonitostech tlaku 
v klidných tekuti-
nách pro řešení 
konkrétních prak-
tických úkolů 

Pascalův zákon. 
Hydrostatický a atmo-
sférický tlak (souvis-
losti mezi tlaky, hloub-
kou, a hustotou kapa-
liny, souvislosti atmo-
sférického tlaku s ně-
kterými procesy v at-
mosféře). 
Archimédův zákon, 
vztlaková síla, potá-
pění, vznášení se a 
plování těles v kapali-
nách. 

  

Návaznost 
s tématem po-
časí v země-
pisu. Témata: 
voda vzduch a 
civilizace. Ka-
pilární jevy – 
obarvení cév-
ních svazků 
v rostlinách. 

 

CHEMIE (ÚVOD DO STUDIA PRO 6.-7. ROČNÍK, PŘÍMÁ NAVÁZANOST NA UČIVO BIOLOGIE, 

FYZIKY A ZEMĚPISU, PROVAZUJE SE S PŘEDMĚTY POMOCÍ NOSNÝCH TÉMAT) 

Žák určí společné a rozdílné vlastnosti látek, 
rozlišuje mezi směsí látek a látkou samotnou.  

Navrhne postupy a prakticky provede oddělo-
vání 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.  

Žák používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech. 

Orientuje se v periodické soustavě chemických 
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usu-
zuje na jejich možné vlastnosti. 

 
Vlastnosti látek: hustota, rozpustnost, tepelná a elek-
trická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav lá-
tek. 

Oddělování složek směsí (usazování, filtrace, desti-
lace, krystalizace, sublimace). 

Různorodé, stejnorodé roztoky, koncentrace, koncen-
trovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok. 
 
Voda: destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, 
čistota vody.  

Vzduch: složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva.  

Částicové složení látek, pojmy molekuly, atom, ato-
mové jádro, protony, neutrony, elektronový obal. 

Změny částicového složení látek v chemických reak-
cích, elektrony. 
 
Prvky: názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a 
použití vybraných prvků, skupiny a periody v perio-
dické soustavě chemických prvků; protonové číslo. 
 
Chemické sloučeniny, chemická vazba.  
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PŘÍRODOVĚDNÝ BADATELSKÝ BLOK 

ROČNÍK 8.-9. 

Vzdělávací obor: biologie 

Vzdělávací oblast: člověk a příroda 

Očekávané výstupy 

Žák 
Učivo 

Nosné téma 

(Bi, Z, Fy, Che) 

Průřezové 

téma 

Komentáře a 

dodatky 

(nezávazné) 

BIOLOGIE ČLOVĚKA A GENETIKA 

určí polohu a objasní 
stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav 
lidského těla, vysvětlí 
vztahy mezi nimi. Cha-
rakterizuje hlavní etapy 
vývoje člověka. Popíše 
vznik a vývin jedince. 

Fylogeneze a onto-
geneze člověka. 
Anatomie a fyziolo-
gie člověka, stavba 
a funkce jednotli-
vých částí lidského 
těla, orgány, orgá-
nové soustavy: 
opěrná soustava, 
pohybová soustava, 
oběhová soustava, 
dýchací soustava, 
trávicí soustava, 
vylučovací sou-
stava, rozmnožo-
vací soustava, řídící 
soustava, nervová 
činnost. 
 

PŘEDKOVÉ ČLO-
VĚKA 
 
POTOMSTVO 
 
STAVBA A PRO-
CESY ŽIVÝCH 
SYSTÉMŮ (ČLO-
VĚK VS. JINÍ ŽI-
VOČICHOVÉ) 
 
OPORA A POHYB 
 
HOMEOSTÁZE 
 
ORIENTACE V 
PROSTORU A V  
ČASE (migrace, 
biologické rytmy, 
smysly) 
 
KOMUNIKACE 
 
TRANSPORT LÁ-
TEK A INFOR-
MACÍ 
 
PŘEMĚNA LÁTEK  
 
ENERGIE  
 
BARIÉRA MEZI  
ORGANISMEM A 
PROSTŘEDÍM 
 
SOUSTAVY 
 
DĚDIČNOST  
 
NEMOCI 
 
+/- VIRŮ, BAKTE-
RIÍ 

Environmen-
tální výchova 
Výchova 
k myšlení v ev-
ropských a glo-
bálních souvis-
lostech.  

Exkurze na pi-
tevnu. Propo-
jení s fyzikou a 
chemií.  
Meziročníkový 
seminář na 
téma sexualita. 
Pohlavní vývoj, 
dospívání. 
 

uvede příklady dědič-
nosti v praktickém ži-
votě. 

Podstata dědič-
nosti, přenos dědič-
ných informací, gen, 
křížení. 

 

popíše stavbu viru, od-
vodí rozdíly mezi virem 
a bakterií. 

Viry a bakterie, vý-
skyt, význam, prak-
tické využití. 

 

uvede na příkladech 
z běžného života vý-
znam virů a bakterií 
v přírodě i pro člověka, 
rozliší příčiny, případně 
příznaky běžných ne-
mocí a uplatňuje zá-
sady jejich prevence. 

Příčiny, příznaky a 
praktické zásady a 
postupy při léčbě. 
Závažná poranění a 
traumata, epidemie, 
pandemie.  
Historický kontext 
nemocí člověka. 

Seminář první 
pomoci s prak-
tickým nácvi-
kem (úrazy při 
sportu, nehody 
atd.)  
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Vzdělávací obor: zeměpis 

Očekávané výstupy 

Žák 
Učivo 

Nosné téma 

(Bi, Z, Fy, Che) 

Průřezové 

téma 

Komentáře a 

dodatky 

(nezávazné) 

posoudí na přiměřené 
úrovni prostorovou or-
ganizaci světové popu-
lace a posoudí, jak pří-
rodní podmínky souvi-
sejí s funkcí lidského 
sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické 
znaky sídel a vyhledá na 
mapách nejznámější tu-
ristické a rekreační ob-
lasti. 
Zhodnotí přiměřeně 
strukturu, složky a 
funkce světového hos-
podářství, lokalizuje na 
mapách hlavní světové 
surovinové a energe-
tické zdroje. 
Porovnává předpoklady 
a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hos-
podářských aktivit. 
Porovnává státy světa a 
zájmové integrace států 
světa na základě po-
dobných a odlišných 
znaků. 
Lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopoli-
tické změny a politické 
problémy v konkrétních 
světových regionech. 

Obyvatelstvo světa 
(základní charakte-
ristiky). 
Globalizační spole-
čenské, politické a 
hospodářské pro-
cesy (aktuální po-
měry současného 
světa, sídelní sys-
témy, urbanizace, 
suburbanizace). 
Světové hospodář-
ství (sektorová a 
odvětvová struk-
tura, územní dělba 
práce, ukazatele 
rozvoje a životní 
úrovně). 
Regionální spole-
čenské, politické a 
hospodářské 
útvary (porovná-
vací kritéria: ná-
rodní a mnohoná-
rodnostní státy, 
části států, správní 
oblasti, kraje, 
města, aglomerace, 
hlavní a periferní 
hospodářské ob-
lasti světa, poli-
tická, bezpečnostní 
a hospodářská se-
skupení států, geo-
politické procesy, 
hlavní světová kon-
fliktní ohniska). 

 

Environmentální 
výchova 
Mediální vý-
chova 
Výchova k myš-
lení v evrop-
ských a globál-
ních souvislos-
tech 

Problematika 
rozvojových a 
rozvinutých 
oblastí světa, 
rozdíly v zalid-
něnosti. Poli-
tika udržitel-
nosti. Lidé a 
zdroje. 
Porovnání 
průmyslu a 
zemědělství 
ČR ve vztahu 
ke světu ve 20 
století a v sou-
časnosti. Pro-
jekt pro návrhy 
různých ře-
šení, či vylep-
šení současné 
situace buď 
v ČR, nebo vy-
brané jiné 
zemi. 
Návaznost na 
HBB. 

pojmenuje různé krajiny 
jako součást pevninské 
části krajinné sféry, roz-
liší na konkrétních pří-
kladech specifické 
znaky a funkce krajin, 
uvede příklady přírod-
ních a kulturních krajin-
ných složek a uvádí na 
vybraných příkladech 
závažné důsledky a ri-
zika přírodních a spole-
čenských vlivů na ži-
votní prostředí. 

Krajina (přírodní a 
společenské 
prostředí, typy 
krajin). 

Vztah přírody a 
společnosti (udrži-
telný život a rozvoj, 
zásady ochrany 
přírody a životního 
prostředí, chráněná 
území, globální en-
vironmentální pro-
blémy lidstva). 

 

Environmentální 
výchova 
Výchova k myš-
lení v evrop-
ských a globál-
ních souvislos-
tech 

 

Návaznost na 
HBB. 
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Vzdělávací obor: fyzika 

Očekávané výstupy 

Žák 
Učivo 

Nosné téma 

(Bi, Z, Fy, Che) 

Průřezové 

téma 

Komentáře a 

dodatky 

(nezávazné) 

ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE 

sestaví podle schématu 
jednoduchý elektrický 
obvod a vyjmenuje 
zdroje elektrického 
proudu. Rozliší vodič, 
izolant a polovodič na 
základě analýzy jejich 
vlastností.  
Využívá prakticky po-
znatky o působení mag-
netického pole na mag-
net a cívku s proudem a 
o vlivu změny magne-
tického pole v okolí 
cívky na vznik induko-
vaného napětí v ní.  
Zná zásady bezpečnosti 
při práci s elektrickými 
přístroji a zařízeními.  
Umí pojmenovat různé 
druhy magnetů, odlišit 
je a popsat jejich prak-
tické využití.  
Zná způsob šíření světla 
ve stejnorodém optic-
kém prostředí, rozliší 
spojnou čočku od roz-
ptylky a zná jejich vyu-
žití. 
Rozpozná, zda těleso je 
či není zdrojem světla. 

Elektrický obvod: 
zdroj napětí, spo-
třebič, spínač. 
Elektrické a mag-
netické pole: elek-
trická a magnetická 
síla, elektrický ná-
boj, tepelné účinky 
elektrického 
proudu, elektrický 
odpor. 
Stejnosměrný 
proud, elektromo-
tor, transformátor. 
Bezpečné chování 
při práci s elektric-
kými přístroji a za-
řízeními. 
Světlo: vlastnosti 
světla, rychlost 
světla ve vakuu a 
v různých prostře-
dích. 
Zobrazení odrazem 
na rovinném, du-
tém a vypuklém zr-
cadle (kvalitativně), 
zobrazení lomem 
tenkou spojkou a 
rozptylkou (kvalita-
tivně), rozklad bí-
lého světla hrano-
lem. 
Stín, zatmění 
Slunce a Měsíce. 

  

Aktivizační 
hodina, pro-
jekt. 
Exkurze. 
Návrat k té-
matu ves-
mírná tělesa 
ve Vesmíru. 
Laboratorní 
práce – lom 
světla, výroba 
vlastních po-
můcek. 

ZVUKOVÉ DĚJE 

rozpozná zdroje zvuku, 
jeho šíření a odraz.  
Posoudí vliv nadměr-
ného hluku na životní 
prostředí a také na 
zdraví člověka.  

Vlastnosti zvuku: 
látkové prostředí 
jako podmínka 
vzniku šíření zvuku, 
rychlost šíření 
zvuku v různých 
prostředích, odraz 
zvuku na překážce, 
ozvěna, pohlcování 
zvuku. 

  

Výroba koko-
sového tele-
fonu. Diskuse 
na téma šíření 
vzduchu mimo 
atmosféru.  
Vokalizace 
v živočišné 
říši, souvislost 
s prostředím.  
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VESMÍR A ENERGIE 

objasní pohyb planety 
Země kolem Slunce a 
pohyb měsíce kolem 
Země. 
Zná planety sluneční 
soustavy a jejich posta-
vení vzhledem ke 
Slunci. 
Osvojí si základní vědo-
mosti o Zemi jako ves-
mírném tělese a jejím 
postavení ve vesmíru.  

Sluneční soustava. 
Teorie vzniku ves-
míru. Hlavní složky 
Sluneční soustavy. 
Měsíční fáze. Fyzi-
kální vztahy 
Slunce-Země-Mě-
síc. Slapové jevy.  

  

Návaznost na 
úvod k Ves-
míru z bloku 
Zeměpisu v 6.-
7. ročníku 

využívá s porozuměním 
vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a ča-
sem.  
Zhodnotí výhody a ne-

výhody využívání růz-

ných energetických 

zdrojů z hlediska vlivu 

na životní prostředí.  

 

Formy energie: po-
hybová a polohová 
energie, vnitřní 
energie, elektrická 
energie a výkon. 
Výroba a přenos 
elektrické energie. 
Jaderná energie, 
štěpná reakce, ja-
derný reaktor, ja-
derná elektrárna, 
ochrana lidí před 
radioaktivním záře-
ním. 
Přeměny skupen-
ství, tání a tuhnutí, 
vypařování a ka-
palnění. Hlavní fak-
tory ovlivňující vy-
pařování a teplotu 
varu kapaliny. 
Obnovitelné a ne-
obnovitelné zdroje 
energie. 

  

Stroje/živí tvo-
rové. Svalová 
práce. 
Seminář na 
téma alterna-
tivních zdrojů 
energie.  
Legislativa EU.  
Parlament na 
téma „Green 
deal“.   
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Vzdělávací obor: chemie 

Očekávané výstupy 

Žák 
Učivo 

Nosné téma 

(Bi, Z, Fy, Che) 

Průřezové 

téma 

Komentáře a 

dodatky 

(nezávazné) 

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE 

pracuje bezpečně s vy-
branými dostupnými a 
běžně používanými lát-
kami a hodnotí jejich ri-
zikovost. 
Posoudí nebezpečnost 
vybraných dostupných 
látek, se kterými zatím 
pracovat nesmí. 

Zásady bezpečné 
práce: ve školní 
pracovně (labora-
toři) i v běžném ži-
votě.  
Nebezpečné látky a 
přípravky: H-věty, 
P-věty, piktogramy 
a jejich význam. 

  

 

Aktivizační 
hodiny – třídní 
laboratoř. Pří-
rodní zdroje ri-
zikových látek 
a látky uměle 
vytvořené. 
Přeměna jedné 
látky v jinou.  

SMĚSI 

rozlišuje směsi a che-
mické látky. Vypočítá 
složení roztoků, připraví 
roztok daného složení. 
Vysvětlí základní faktory 
ovlivňující rozpouštění 
pevných látek. 
Navrhne postup a prak-
ticky ověří pokusem od-
dělování složek směsí o 
známém složení, uvede 
příklady oddělování slo-
žek v praxi. 
Rozliší různé druhy 
vody. Uvede příklady je-
jího výskytu a použití, 
uvede příklady znečiš-
ťování vody a vzdu-
chu. Používá pojmy 
atom a molekula, prvek 
a sloučenina ve správ-
ných souvislostech.  
 

Hmotnostní zlo-
mek, koncentrace 
roztoku, koncentro-
vanější, zředěnější, 
nasycený a nena-
sycený roztok. 
Oddělování složek 
směsí (usazování, 
filtrace, destilace, 
krystalizace, subli-
mace). 
Voda: destilovaná 
voda, pitná, od-
padní. Výroba pitné 
vody, čistota vody.  
Vzduch: složení, 
čistota ovzduší, 
ozonová vrstva. 
Chemické slouče-
niny, chemická 
vazba, názvosloví 
jednoduchých 
anorganických a 
organických slou-
čenin. 

 

Výchova k myš-
lení v evrop-
ských a globál-
ních souvislos-
tech 
Environmentální 
výchova 

Havárie, ná-
cvik modelo-
vých krizových 
situací. 
3D tisk vybra-
ného atomu. 
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ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY 

CHEMICKÉ REAKCE 

rozliší a zapíše rovnicí 
výchozí látky a produkty 
chemických reakcí. 
Uvede příklady prak-
ticky důležitých chemic-
kých reakcí, provede je-
jich klasifikaci a zhod-
notí jejich využívání. 
Odvodí na základě 
svých znalostí typ re-
akce. 
Aplikuje poznatky o fak-
torech ovlivňujících prů-
běh chemických reakcí 
v praxi. Předchází ne-
bezpečným situacím při 
práci s chemickými 
sloučeninami a dbá pra-
videl bezpečnosti při 
styku se sloučeninami 
v běžném životě.  

Chemická reakce: 
zákon zachování 
hmotnosti, che-
mické rovnice, lát-
kové množství, mo-
lární hmotnost. 
Faktory mající vliv 
na průběh reakce: 
teplota, plošný ob-
sah povrchu vý-
chozích látek, kata-
lýza. 

   

ANORGANICKÉ SLOUČENINY 

porovná vlastnosti a 
použití vybraných prak-
ticky významných 
oxidů, kyselin, hydroxidů 
a solí. 
Posoudí vliv význam-
ných zástupců těchto 
látek na životní pro-
středí.  
Orientuje se na stupnici 
pH, změří reakci roztoku 
univerzálním indikáto-
rovým papírkem a 
uvede příklady uplatňo-
vání neutralizace 
v praxi. 

Oxidy: názvosloví, 
vlastnosti a použití 
vybraných význam-
ných oxidů.  
Kyseliny a hydro-
xidy: kyselost a zá-
saditost roztoků, 
vlastnosti, vzorce, 
názvy a použití vy-
braných význam-
ných kyselin a hyd-
roxidů.  
Soli kyslíkaté a ne-
kyslíkaté: vlast-
nosti, použití vy-
braných solí, oxi-
dační číslo, názvo-
sloví, vlastnosti a 
použití vybraných 
halogenidů. 

  

Exkurze to 
Technoparku 
VŠCHR v Kra-
lupech nad Vl-
tavou. 
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ORGANICKÉ SLOUČENINY 

rozliší nejjednodušší 
uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a pou-
žití.  
Rozliší vybrané deriváty 
uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a pou-
žití  
Zhodnotí užívání fosil-
ních paliv a vyráběných 
paliv jako zdrojů ener-
gie. Uvede příklady pro-
duktů průmyslového 
zpracování ropy.  
Uvede příklady zdrojů 

bílkovin, tuků, sacharidů 

a vitaminů. 

 
Uhlovodíky: pří-
klady významných 
alkanů, uhlovodíků 
s vícenásobnými 
vazbami.   
Aromatické uhlo-
vodíky. 
Deriváty uhlovo-
díků: příklady vý-
znamných alkoholů 
a karboxylových 
kyselin. 
Paliva: ropa, uhlí, 
zemní plyn, prů-
myslově vyráběná 
paliva. 
Přírodní látky: 
zdroje, vlastnosti a 
příklady funkcí bíl-
kovin, tuků, sacha-
ridů a vitaminů. 

  

Indikace urči-
tých látek 
v potravinách. 

CHEMIE A SPOLEČNOST 

Žák zhodnotí využívání 
prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje na 
Zemi.  
Žák aplikuje znalosti o 
principech hašení po-
žárů na řešení modelo-
vých situací z praxe.  
Žák se orientuje v pří-
pravě a využívání růz-
ných látek v praxi a je-
jich vlivech na životní 
prostředí a zdraví člo-
věka. 

Chemický průmysl 
v ČR: výrobky, ri-
zika v souvislosti s 
životním prostře-
dím, recyklace su-
rovin, koroze. 
Průmyslová hno-
jiva. 
Tepelně zpracová-
vané materiály: ce-
ment, vápno, sádra, 
keramika. 
Plasty a syntetická 
vlákna, jejich vlast-
nosti, použití, li-
kvidace. Deter-
genty.  
Pesticidy a insekti-
cidy. 
Hořlaviny: význam 
tříd nebezpečnosti. 
Léčiva a návykové 
látky. 

 

Výchova k myš-
lení v evrop-
ských a globál-
ních souvislos-
tech 
Environmentální 
výchova 

Návaznost na 
HBB, politická 
situace ve 
světě. Dis-
kuse. 
Požár v Aus-
trálii v roce 
2019, hořící 
Sibiř, České 
Švýcarsko, si-
tuace v roce 
2022 a dnes. 
Uzpůsobení 
fauny a flory 
vysokým tep-
lotám. 
Užitečnost/ri-
ziko ohně pro 
vybrané druhy. 
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5.1.7 UMĚNÍ A KULTURA 

Cíle: 

1. Pochopení umění jako specifického způsobu poznání a užívání jazyka umění jako 

svébytného prostředku komunikace. 

2. Chápat umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné 

součásti lidské existence. 

3. Spoluvytvářet vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání 

uměleckých hodnot v širších Sociálních a kulturních souvislostech. 

4. Snažit se o tolerantní přístup k různorodým kulturním hodnotám současnosti  

a minulosti, i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin a národností. 

5. Uvědomit si sebe samého jako svobodného jedince. 

Specifikum oblasti: 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa s estetickým účinkem. Dochází 

k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho pro-

střednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. 

Oblast je členěna na předměty: 

• Výtvarná výchova 

• Hudební výchova 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém prožívání a aktivní 

činnosti žáků. Zkušenosti a poznatky získané v těchto hodinách se ukládají i vybavují indivi-

duálně a jejich vliv na vývoj a formování osobnosti žáka je v běžných podmínkách školy 

vlastně neměřitelný. Formou bezprostředního prožitku nacházejí žáci cestu k vlastnímu po-

hledu na svět i způsob vlastního aktivního uchopení skutečnosti. Různé způsoby výtvarného 

vyjadřování jsou především prostředkem tohoto aktivního vnímání světa. Slovní formulace 

myšlenek vede k rozvážnosti ve vyslovování soudů, k otevřenosti a toleranci vůči výsledkům 

duševního procesu jiného člověka. Veškerá odpovědnost za smysl výuky výtvarné výchovy 

leží na učiteli. Učitel je žáku průvodcem, partnerem v dialogu, on vytváří v hodinách uvolněnou 

tvůrčí atmosféru, která je podmínkou pro svobodné vyjadřování. V myšlenkově provázaném 

a koncepčně sestaveném plánu práce je rozhodující, co chce učitel žákům sdělit, k čemu chce 

obrátit jejich pozornost. Cesty, které si pro svá sdělení zvolí, berou ohled na věkové zvlášt-

nosti žáků a jsou dány vzděláním, zkušeností, nadšením, osobními zálibami učitele, a nako-

nec i podmínkami školy. Při mnoha příležitostech je ve výuce bezprostředně propojena vý-

tvarná a hudební složka umění. Oba vyučovací předměty se do výuky integrují, vzájemně se 
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obohacují, umožňují žákům rozvoj v takové umělecké sféře, která je bližší jejich možnostem  

i potenciálu dalšího rozvoje. 

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Předmět je na prvním stupni vyučován od 1. do 5. ročníku, s celkovou časovou dotací 7 hodin. 

Z toho 1 hodina v prvním ročníku, 1 hodina ve druhém ročníku, 2 hodiny ve třetím ročníku,  

2 hodiny ve čtvrtém ročníku a 1 hodina v pátém ročníku. Na druhém stupni činí celková ča-

sová dotace od 6. do 9. ročníku 5 hodin, tedy 1 hodiny v šestém, osmém a devátém ročníku, 

2 hodiny v sedmém ročníku. 

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacího předmětu Výtvarná výchova jsou integrovány následující tematické 

okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj 

Sebepoznání a sebepojetí – poznávání výtvarného vyjádření druhých jako zdroj poznání 

sebe sama, rozvoj dovednosti respektovat vlastní limity, posouvání vlastních limitů, moje 

tělo, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého, chování podporující dobré 

vztahy 

Kooperace a kompetice – odlišování situací soutěže a spolupráce, rozvoj individuálních 

a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení smyslového vnímání a jeho reprodukce 

Kreativita – rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření, rozvoj vlastního vý-

tvarného projevu, vytváření pravidel a jejich kreativní využívání 

Psychohygiena – spojení fyzické a duševní kondice, moje psychika 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozho-

dování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

Multikulturní výchova 

Multikulturalita – vzájemné obohacování lidí z různého kulturního prostředí 

Lidské vztahy – tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého 
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Mediální výchova 

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality – rozdíl mezi faktickým a fiktivním ob-

sahem 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – identifikování základních orientačních 

prvků v textu 

Očekávané výstupy podle RVP 

Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura Obor 
Výtvarná  
výchova 

Ročník  
1–3 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

rozpoznává a pojmenovává 
prvky výtvarného vyjádření (li-
nie, tvary, objemy, barvy, ob-
jekty); porovnává je a třídí na 
základě odlišností vycházejí-
cích z jeho zkušeností, vjemů, 
zážitků a představ. 

Různé výtvarné techniky a po-
stupy výtvarného vyjadřování, 
kresba, malba a prostorová 
tvorba hra s barvou; experi-
mentování s různými výrazo-
vými prostředky a materiály. 

1.-3.   

v tvorbě projevuje své vlastní 
životní zkušenosti, uplatňuje při 
tom v plošném i prostorovém 
uspřádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty ad další prvky a 
jejich kombinace. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

vyjadřuje rozdíly při vnímání 
událostí různými smysly a pro 
jejich výtvarné vyjádření volí 
vhodné prostředky. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

podle svých schopností podá 
výklad výtvarného vyjádření, 
odlišný výklad porovnává se 
svojí dosavadní zkušeností. 

Vnímání, pozorování, pozná-
vání a pojmenování vlastností 
a cílů výtvarných projevů. 

1.-3. 
Multikulturní 
výchova 

 

na základě vlastních zkušeností 
nalézá a do komunikace zapo-
juje obsah výtvarných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vy-
bral či upravil. 

Vyjádření svého názoru a 
schopnost diskuse nad výtvar-
ným dílem svým či jiných. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Žáci si mají 
uvědomit, 
že obsah 
výtvarného 
vyjádření 
není naho-
dilý, ale měl 
by být pro-
myšlený. 
Je možné 
také sledo-
vat, že i 
„bezmyš-
lenkovité“ 
použití 
prvků mý 
nějakou 
příčinu. 
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Oblast Umění a kultura Obor 
Výtvarná  
výchova 

Ročník  
4-5 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

při vlastních tvůrčích činnos-
tech pojmenovává prvky vý-
tvarného vyjádření, porovnává 
je na základě vztahů (světlostní 
poměry, barevné kontrasty, pro-
porční vztahy a jiné). 

Prvky vizuálně obrazného vy-
jádření – linie, tvary, objemy, 
světelné a barevné kvality, tex-
tury – jejich jednoduché 
vztahy (podobnosti, kontrast, 
rytmus), jejich kombinace a 
proměny v ploše, objemu a 
prostoru. 

4.-5.   

užívá a kombinuje prvky výtvar-
ného vyjádření ve vztahu 
k celku: v plošném vyjádření li-
nie a barevné plochy. 

Kresba, malba. 4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

užívá a kombinuje prvky výtvar-
ného vyjádření ve vztahu 
k celku: v objemovém vyjádření; 
modelování a skulpturální po-
stup. 

Objemové výtvarné vyjádření – 
plastika a skulptura. 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Je dobré 
nejprve žá-
kům vy-
světlit roz-
díl mezi 
plastikou a 
skulpturou 

užívá a kombinuje prvky výtvar-
ného vyjádření ve vztahu 
k celku: v prostorovém vyjád-
ření uspořádání prvků ve vztahu 
k vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model. 

Prostorová tvorba, instalace. 4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

K vlastní 
tvorbě je 
dobré při-
stoupit po 
návštěvě 
expozice 
prostorové 
tvorby, re-
spektive in-
stalace 

při tvorbě výtvarných vyjádření 
se vědomě zaměřuje na proje-
vení vlastních životních zkuše-
ností i na tvorbu vyjádření, která 
mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy. 

Výtvarné vyjádření jako nositel 
obsahu, významu a sdělení. 

4.-5. 
Mediální vý-
chova 

 

nalézá vhodné prostředky pro 
výtvarná vyjádření vzniklá na 
základě vztahu zrakového vní-
mání k vnímání dalšími smysly, 
uplatňuje je v plošné, objemové 
i prostorové tvorbě. 

Akční malba a kresba, manipu-
lace s objekty, hmatová per-
cepce. 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

osobitost svého vnímání uplat-
ňuje v přístup k realitě, k tvorbě 
a intepretaci výtvarného vyjád-
ření; pro vyjádření nových i ne-
obvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje pro-
středky (včetně prostředků a 
postupů současného výtvar-
ného umění). 

Netradiční kombinace výtvar-
ných technik, spontánní a 
volná tvorba. 

4.-5.   
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porovnává různá pojetí i prove-
dení výtvarného vyjádření a při-
stupuje k nim jako ke zdroji in-
spirace. 

Práce s výtvarným námětem 
(různé přístupy ke zpracování 
jednoho tématu). 

4.-5.   

poznává obsah výtvarných zob-
razení a komunikuje o něm. 

Komunikace o výtvarném zob-
razení. 

4.-5.   

Oblast Umění a kultura Obor 
Výtvarná  
výchova 

Ročník  
6–9 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

vybírá, vytváří a pojmenovává 
složky výtvarných vyjádření a 
jejich vzájemných souvislostí. 

Různé formy vizuálně obraz-
ného vyjádření, barvou, kres-
bou, strukturou. 
Kresba lidské postavy. 
Seznámení se základními 
vlastnostmi barev, malba zá-
tiší. 
Principy stínování předmětů, 
význam šerosvitu 
Zpracování expresivní výrazo-
vosti pohybu. 

6.-9.  

Návštěvy 
galerií, mu-
zeí, umě-
lecké 
workshopy 

zachycuje vizuální zkušenosti, 
své podněty z představ a fanta-
zií. 

Způsoby subjektivního obraz-
ného vyjádření barvou, kres-
bou, strukturou. 

6.-9. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

k tvorbě užívá i moderní digi-
tální technologie (počítačovou 
grafiku fotografie, videa, ani-
mace). 

Základy typografie plakátu a ji-
ných tiskovin. 
Knižní grafika a typografie. 
Kompozice, fotografie, ani-
mace. 
Základy střihové skladby, 
kresby komiksu, vizuální orien-
tace ve filmu. 

6.-9. 
Mediální vý-
chova 

Propojení 
s IKT 

interpretuje umělecká díla 
v kontextu historie. Zná zá-
kladní umělecké styly. Zná vý-
znamné osobnosti výtvarného 
umění a klíčová díla výtvarného 
umění. 

Základy dějin umění od stěho-
vání národů po současnost. 
Průřez dějinami architektury. 

6.-9. 
Multikulturní 
výchova 

Badatelská 
a projek-
tová výuka 
Terénní 
práce 
Návštěvy 
galerií a 
muzeí 
Moderní 
výtvarné 
umění, 
streetart 
apod. 

interpretuje umělecká díla na 
základě svých osobních zkuše-
ností a prožitků. 

Působení vybraných výtvar-
ných a grafických vizuálních 
vyjádření na jedince. 

6.-9. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Úzké pro-
pojení 
s hudeb-
ními pro-
žitky 

zhodnotí a prezentuje výsledek 
své tvorby. 

Komunikační účinek samo-
statně vytvořených výtvarných 
vyjádření. 
Sebevyjádření konkrétním i 
abstraktním uměním. 

6.-9.   
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Hudební výchova může být předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, 

zábavy, týmové práce, při které se žáci budou učit rozpoznávat krásu umění, ctít schopnosti 

a výkony druhých lidí, vystupovat před spolužáky i dospělými, organizovat společenské akce, 

rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Hudba a zpěv mohou prostupovat celým životem 

školy, měly by kladně motivovat žáky, navozovat dobrou náladu, zbavovat žáky bariér, snižo-

vat negativní projevy chování, a naopak podporovat wellbeing žáků. Hudba a zpěv ovlivňují 

duševní stabilitu a harmonický rozvoj. Učitel může usilovat o to, aby se z žáků stali budoucí 

návštěvníci koncertních síní a divadelních sálů, aby poznali souvislosti všech druhů umění  

a aby vhodně využívali celý komplex hudebních činností i při výtvarné, literární a tělesné vý-

chově. 

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Předmět je na prvním stupni vyučován od 1. do 5. ročníku, s celkovou časovou dotací 5 hodin. 

Z toho 1 hodina v každém z pěti ročníků. Obdobně na druhém stupni je předmět realizován  

1 hodinou týdně v každém postupovém ročníku, celková hodinová dotace výuky na od 6. do 

9. ročníku tedy činí 4 hodiny. 

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacího předmětu Hudební výchova jsou integrovány následující tematické 

okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj 

Sebepoznání a sebepojetí – poznávání hudebního vyjádření druhých jako zdroj poznání 

sebe sama, rozvoj dovednosti respektovat vlastní limity, posouvání vlastních limitů, moje 

tělo, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého, chování podporující dobré 

vztahy 

Kooperace a kompetice – odlišování situací soutěže a spolupráce, rozvoj individuálních 

a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení smyslového vnímání a jeho reprodukce 

Kreativita – rozvoj rytmického cítění, samostatné objevování možností doprovodu na 

jednoduché nástroje, samostatné objevování možností hudebního vyjádření, rozvoj 

schopnosti pohybového vyjádření, rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření, 

rozvoj vlastního výtvarného projevu, vytváření pravidel a jejich kreativní využívání 
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Psychohygiena – spojení fyzické a duševní kondice, moje psychika 

Komunikace – řeč těla, zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, cvi-

čení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, pohyb jako způsob vyjadřování 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozho-

dování  

z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

Multikulturní výchova 

Multikulturalita – vzájemné obohacování lidí z různého kulturního prostředí 

Lidské vztahy – tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého 

Mediální výchova 

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality – rozdíl mezi faktickým a fiktivním ob-

sahem 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – identifikování základních orientačních 

prvků v textu 

 

Očekávané výstupy podle RVP 

Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura Obor 
Hudební 
výchova 

Ročník  
1–3  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase. 

Rozvoj hlavového tónu, 
správné dýchání. 

1.-2.   

rytmizuje a melodizuje jedno-
duché texty. 

Hudební hry; hra na tělo. 1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

improvizace v rámci nejjedno-
dušších hudebních forem. 

Hudební hry; hra na tělo. 1.-3.   

využívá jednoduché hudební 
nástroje k doprovodné hře. 

Hra nejjednodušších dopro-
vodů na Orffovy nástroje. 

1.-3.   

reaguje pohybem na znějící 
hudbu, pohybem vyjadřuje me-
trum, tempo, dynamiku, směr 
melodie. 

Pohybový doprovod znějící 
hudby; hra na tělo. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
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Oblast Umění a kultura Obor 
Hudební 
výchova 

Ročník  
4–5  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

reaguje pohybem na znějící 
hudbu, pohybem vyjadřuje me-
trum, tempo, dynamiku, směr 
melodie. 

Taktování. 4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů. 
Základní vlastnosti tónů 
(výška, síla, délka, barva). 

4.-5.   

rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu 
znějící hudby. 

Tempo a dynamika v hudbě. 4.-5.   

odliší hudbu vokální, instru-
mentální a vokálně instrumen-
tální, chápe roli posluchače. 

Hudba vokální a instrumen-
tální. 

4.-5.   

zpívá na základě svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase. 

Zpěv jednoduchých písní v jed-
nohlase. 

4.-5.   

 

Oblast Umění a kultura Obor 
Hudební 
výchova 

Ročník  
6–9  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

využívá své hudební dispozice 
a dovednosti při hudebních ak-
tivitách. 

Pěvecký a mluvní projev. 
Vokálně-instrumentální čin-
nosti. 
Hudební rytmus. 
Základní orientace v notovém 
záznamu. 

6.-9.  
Propojení 
s výtvarnou 
tvorbou 

uplatňuje osvojené pěvecké do-
vednosti a návyky při zpěvu i při 
běžném řečovém projevu. 

Jednohlasný i vícehlasný zpěv. 
Základy rétoriky. Hlasová hygi-
ena. 

6.-9. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

provádí jednoduché hudební 
improvizace. 

Rozvoj hudební představivosti. 
Pohybový doprovod znějící 
hudby. 
Zachycení hudebních i nehu-
debních představ a myšlenek 
prostřednictvím hudebního ná-
stroje. 

6.-9.  

Úzké pro-
pojení s vý-
tvarnými 
činnostmi 
Principy 
muzikofile-
tiky 

rozpozná vybrané hudební ná-
stroje symfonického orchestru. 

Analýza hudebních nástrojů na 
základě poslechu. 

6.-9.   

zná významné hudební sklada-
tele. 

Základy dějin hudby. 
Hudební díla a jejich autoři. 

6.-9. 
Multikulturní 
výchova 

Poslech 
hudby růz-
ných žánrů 

na základě svých individuálních 
vědomostí a znalostí určí sty-
lové období slyšené hudby 

Hudební styly a žánry. 
Reflexe hudebního projevu 

6.-9. 

Multikulturní 
výchova 
Mediální vý-
chova 

Poslech 
hudby růz-
ných žánrů 
Návštěvy 
koncertů a 
jiných hu-
debních 
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perfor-
mancí 
Využitý IKT 
v hudební 
tvorbě a při 
hudební 
produkci 
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5.1.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

Cíle: 

1. Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany svého zdraví a zdraví ostatních  

v běžných i mimořádných situacích.  

2. Vytvářet si návyky zdravého životního stylu a řídit se jimi, vzhledem ke svým 

individuálním možnostem a schopnostem.  

3. Získat kladný vztah k rozličným sportovním aktivitám – prožít a zažít „na vlastní 

kůži“. 

4. Dodržovat pravidla sportovní etiky a pravidel fair-play. 

Specifikum oblasti: 

V této vzdělávací oblasti se vzájemně prolíná teoretická výuka a fyzické aktivity. Výuka pro-

bíhá v tělocvičně, učebně, na hřišti, stadionu a v přírodě. Výchova ke zdraví je realizována 

v rámci tzv. komunitních kruhů. 

Oblast je členěna na předměty: 

• Tělesná výchova 

• Výchova ke zdraví (2. stupeň ZŠ) 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je nástrojem rozvoje pohybových dovedností žáků, 

osvojování zdravého životního stylu a některých etických norem, které se projevují i v oblasti 

sportu – například smysl pro fair play. Cílem Tělesné výchovy je vytvořit kladný vztah žáků 

ke zdravotně orientované zdatnosti a celoživotní pohybové aktivitě. Tělesná výchova přijímá 

všechny poznatky, které mají vztah ke zdraví. V rámci mezipředmětových vztahů a v souladu 

s Výchovou ke zdraví a Ekologickou výchovou je chápána jako součást výchovy ke zdravému 

životnímu stylu. Orientuje se zejména na výchovu ke správnému dennímu režimu s pohybo-

vou aktivitou zaměřenou na dosažení přiměřené úrovně zdravotně orientované zdatnosti, na 

komplexní relaxaci i regeneraci ve spojení se zdravou výživou. Tento cíl se promítá do dílčích 

cílů, které lze vymezit následovně:  

1. Žáci prokazují pohybovou způsobilost v řadě pohybových činností prováděných 

jednotlivě i ve skupinách, tvořivě začleňují nové pohybové dovednosti do již 

osvojených pohybových struktur a dbají odpovídající úroveň tělesné zdatnosti 

slučitelné s jejich individuálními předpoklady (cíle psychomotorické). 

2. Žáci chápou zdravotní přínos pravidelné pohybové činnosti, využívají osvojených 

pohybových dovedností pro bezpečnou a efektivní pohybovou činnost, prokazují 
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dobrou orientaci a přiměřenou odbornost v několika zvolených formách pohybové 

činnosti sportovního charakteru (cíle kognitivní). 

3. Žáci projevují během pohybové činnosti prožitek, pozitivní sebevědomí  

a tvořivost, chápou individuální rozdíly mezi jednotlivci, oceňují přínos vztahů, 

které mohou být utvářeny a prohlubovány prostřednictvím pohybových činností, 

projevují ducha osobní nezávislosti, odpovědnosti, čestnosti a pozitivní 

soutěživosti (cíle afektivní). 

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Předmět je na prvním stupni vyučován od 1. do 5. ročníku, s celkovou časovou dotací 10 ho-

din. Z toho 2 hodiny v každém z pěti ročníků. Na druhém stupni dochází k integraci vyučova-

cích předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví, které jsou v každém z postupových roč-

níků realizovány 2,5 hodinami. Celková časová dotace tak činí 10 hodin pro celý druhý stupeň 

základního vzdělávání. 

Průřezová témata 

Do obsahu vyučovacích předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví jsou integrovány ná-

sledující tematické okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Psychohygiena – zvládání stresových situací, protidrogová prevence 

Sebepoznání a sebepojetí – poznávání vlastních fyzických možností a jejich rozvíjení. 

Uvědomování si úrovně vlastních schopností a dovedností a jejich následný realističtější 

odhad díky nutnému vynaložení úsilí i porovnání s druhými 

Sociální rozvoj 

Kooperace, kompetice – rozvoj dovedností pro spolupráci a zvládání soutěže 

Komunikace – používání výrazů vyjadřující vlastní hodnocení 

Morální rozvoj 

Hodnoty, postoje, praktická etika – posuzování postojů vlastních i druhých k životnímu 

stylu 

Multikulturní výchova 

Seznámení se i se sportovními odvětvími v českém prostředí netypickými. 
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Očekávané výstupy podle RVP 

Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví Obor 
Tělesná 
výchova 

Ročník  
1–3  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím 
a využívá nabízené příležitosti. 

Znalosti základních zdraví pro-
spěšných cvičení a vhodného 
prostředí pro pohybovou čin-
nost. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím 
a využívá nabízené příležitosti. 

Příprava organismu – příprava 
před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, napínací a 
protahovací cvičení. 

1.-3.  

Rozcvička, 
každý žák 
je schopen 
vést krát-
kou roz-
cvičku 

zvládá v souladu s individuál-
ními předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlep-
šení. 

gymnastika, základy akrobacie 
(průpravná cvičení pro kotoul 
vpřed, kotoul vzad), přeskok 
(nácvik odrazu z můstku na 
nízkou švédskou bednu), cvi-
čení na žebřinách. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

zvládá v souladu s individuál-
ními předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlep-
šení. 

Atletika; vytrvalostní běh 5-10 
minut, rychlý běh 20-50 metrů, 
skok daleký (spojení rozběhu a 
odrazu). 
Hod míčkem z místa a z roz-
běhu. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Atletická 
abeceda 

zvládá v souladu s individuál-
ními předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlep-
šení. 

Kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, 
základy estetického pohybu, 
vyjádření melodie a rytmu po-
hybem, jednoduché tance. 

1.-3.   

spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnos-
tech a soutěžích. 

Pohybové hry různého zamě-
ření s pomůckami i bez pomů-
cek, využití hraček a netradič-
ního náčiní při cvičení. 
Pohybová tvořivost. 

1.-3. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Využití ob-
ručí, ringo 
kroužků 

spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnos-
tech a soutěžích. 

Sportovní a míčové hry; zá-
klady sportovních a míčových 
her – manipulace s míčem, od-
povídající velikosti a hmot-
nosti. 
Herní činnosti jednotlivce, spo-
lupráce ve hře, průpravné hry, 
utkání podle zjednodušených 
pravidel minisportů. 

1.-3.  

Kopaná – 
v tělo-
cvičně, 
pouze 
s měkkým 
míčem 

uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 
činnostech ve známých prosto-
rech školy. 

Základní hygiena při pohybo-
vých činnostech. 
Bezpečnost při pohybových 
činnostech. 

1.-3.   

uplatňuje hlavní zásady hygieny 
a bezpečnosti při pohybových 

Bezpečnost při pohybových 
činnostech – organizace a 

1.-3.   
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činnostech ve známých prosto-
rech školy. 

bezpečnost cvičebního pro-
storu, bezpečnost v šatnách a 
umývárnách, bezpečná pří-
prava a ukládání nářadí, náčiní 
a pomůcek. 
První pomoc v podmínkách TV. 

reaguje na základní pokyny a 
povely k osvojované činnosti a 
její organizaci. 

Znalost smluvených gest a 
signálů při pohybových čin-
nostech. 

1.-3.   

uplatňuje správné způsoby dr-
žení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební po-
lohy. 

Základní cvičební polohy a 
správné držení těla v nich. 

1.-3.   

zvládá jednoduchá speciální 
cvičení související s vlastním 
oslabením. 

Zdravotní TV, kompenzační, 
vyrovnávací a relaxační cvi-
čení. 

1.-3.   

zvládá v souladu s individuál-
ními předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti jednotlivce 
nebo činnosti prováděné ve 
skupině; usiluje o jejich zlep-
šení. 

Plavání – hygiena plavání, 
adaptace na vodní prostředí, 
základní plavecké dovednosti, 
jeden plavecký způsob (pla-
vecká technika). 

3.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

 

Oblast Člověk a zdraví Obor 
Tělesná 
výchova 

Ročník  
4–5  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

zvládá v souladu s individuál-
ními předpoklady osvojené po-
hybové dovednosti. 

Basketbalová průprava (dri-
bling, hod obouruč trčením, 
přihrávka obouruč o zem, chy-
tání míče); průprava a hra vy-
bíjené (hod jednoruč horem 
volejbalovým míčem, chytání 
míče). 
Gymnastický průprava (pře-
skok švihadla, kotoul vpřed, 
kolébka vzad, výskok na švéd-
skou bednu do dřepu, nácvik 
výskoku za pomoci gymnas-
tického můstku, rovnovážné 
poloho na zemi a lavičce). 
Cvičení na hudbu. 
Doplňkové sporty. 

4.   

se podílí na realizaci pravidel-
ného pohybového režimu, 
uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti. 

Význam pohybu pro zdraví 
(pohybový režim, délka a in-
tenzita pohybu). 

4.-5.   

projevuje přiměřenou samo-
statnost a vůli pro zlepšení 
úrovně své zdatnosti. 

Rozvoj zdravotně orientované 
zdatnosti (rychlost, síla, obrat-
nost). 

4.-5.   

zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení především 
v souvislosti s jednostrannou 
zátěží nebo vlastním svalovým 
oslabením. 

Příprava organismu před po-
hybovou činností, uklidnění po 
zátěži. 
Protahovací a napínací cvičení. 

4.-5.   
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uplatňuje pravidla hygiena y 
bezpečného chování v běžném 
sportovním prostředí. 

Hygiena a bezpečnost pohybo-
vých činností a cvičebního 
prostředí. 

4.-5.   

adekvátně reaguje v situaci 
úrazu spolužáka. 

Bezpečnost při pohybových 
činnostech. 
Nejčastější úrazy a jak jim 
předcházet. 

4.-5.   

zařazuje pravidelně do svého 
pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v opti-
málním počtu opakování. 

Zdravotní oslabení – pohybový 
režim, dechová cvičení, zásady 
správného držení těla, sestavy 
cvičení, význam cvičení v séri-
ích. 

4.-5.  
Zdravotní 
TV 

zvládá základní techniku speci-
álních cvičení, koriguje techniku 
cvičení podle pokynů učitele. 

Význam speciálních cvičení. 
Základní technika speciálních 
cvičení. 

4.-5.  
Zdravotní 
TV 

upozorní samostatně na čin-
nost (prostředí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením. 

Znalosti svého aktuálního 
zdravotního stavu. 
Kontraindikační cviky. 

4.-5.  

Zdravotní 
TV, turis-
tika a pobyt 
v přírodě – 
zotavovací 
pobyty 

změří základní pohybové vý-
kony a porovná je s předcho-
zími výsledky. 

Pohybové testy, měření vý-
konů, měřidla. 

4.-5.  

Skok z 
místa do 
dálky, pře-
skoky švi-
hadla, hody 
míči, na 
ozdravném 
pobytu 
možnost 
vytrvalost-
ních běhů a 
sprintů, 
skok do 
dálky s roz-
během, 
hody krike-
tovým míč-
kem nebo 
granátem 

užívá při pohybové činnosti zá-
kladní osvojované tělocvičné 
názvosloví. 

Komunikace v TV (základní tě-
locvičné názvosloví, smluvené 
povely a signály). 

4.-5.   

cvičí podle jednoduchého ná-
kresu, popisu cvičení. 

Cvičení, popisy, povely. 4.-5.   

zorganizuje nenáročné pohy-
bové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy. 

Organizace soutěží. 4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

se orientuje v informačních 
zdrojích o pohybových aktivi-
tách a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště, samo-
statně získá informace. 

Zdroje informací o pohybových 
činnostech. 
Práce s informací. 

4.-5. 
Mediální vý-
chova 

Vazba na 
ICT, teorie, 
encyklope-
die, plakáty, 
letáky 

jedná v duchu fair play: dodr-
žuje pravidla her a soutěží a 
adekvátně na ně reaguje. 

Pravidla osvojovaných pohy-
bových her a činností (vybí-
jená, basketbal a doplňkové 
sporty). 

4.-5.   
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Zásady jednání a chování fair 
play. 

respektuje při pohybových čin-
nostech opačné pohlaví. 

Respekt. 4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

jednoduše zhodnotí kvalitu po-
hybové činnosti spolužáka. 

Pozorování pohybových čin-
ností spolužáků. 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Práce 
s chybou, 
principy 
efektivní 
zpětné 
vazby 

reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti. 

Komunikace v TV (základní tě-
locvičné názvosloví, smluvené 
povely a signály). 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

zvládá v souladu s individuál-
ními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti. 

Hra minibasketbalu, vybíjené, 
průprava a hra přehazované 
(hod jednoruč horem, hod 
obouruč horem přes síť, chy-
tání míče) 
Gymnastická průprava (akro-
bacie s využitím trampolíny, 
kotoul vpřed, kotoul letmo). 
Cvičení na hudbu. 
Doplňkové sporty. 

5.   

vytváří varianty osvojených po-
hybových her. 

Varianty osvojených pohybo-
vých her. 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Žáci sami 
vysvětlují 
pravidla, 
trénuje 
přesnou 
formulaci 
herních 
pravidel 

 

Oblast Člověk a zdraví Obor 

Tělesná 
výchova; Vý-
chova ke 
zdraví 

Ročník  
6–9  

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo 
Roč-
ník 

Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

chápe význam kohezivního 
soužití s vrstevníky. 

 

6.-9. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Komunitní 
kruh 
Programy 
primární 
prevence 
Specificky 
zaměřené 
preventivní 
programy 
Reflexe té-
mat v prů-
běhu expe-
dic a te-
rénní práce, 
která klade 
nároky na 

uvažuje o základních životních 
potřebách a jejich naplňování 
v souladu se zdravým životním 
stylem. 

 

reflektuje zdravotní a psycho-
sociální ohrožení spojené 
s projevy rizikového chování. 

 

zaujímá negativní postoje ke 
všem formám násilí. 

 

dokáže požádat o pomoc.  
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samostat-
nost, zod-
povědnost 
a kooperaci 

rozvíjí své pohybové dovednosti 
napříč základními sportovními 
odvětvími. 

Pohybové hry. 
Gymnastika. 
Atletika. 
Sportovní hry. 
Turistika a pobyt v přírodě. 
Pohybové hry. 
Úpoly. 

  

Netradiční 
pohybové 
hry a akti-
vity 
Běžecká 
abeceda 
Skok do 
dálky 
Hod míč-
kem, vrh 
koulí 
Fotbal, 
basketbal, 
volejbal, 
badminton, 
softbal, flo-
orbal… 
 

využívá základní kompenzační 
a relaxační techniky k překo-
nání únavy. 

Estetické a kondiční formy cvi-
čení s hudbou a rytmickým do-
provodem. 
Kondiční formy cvičení. 
Hygiena a bezpečnost při po-
hybových činnostech. 

 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

aplikuje osvojené pohybové do-
vednosti ve hře, soutěži, při re-
kreačních činnostech. 

Pravidla osvojovaných pohy-
bových činností – hry, závody, 
soutěže. 
Herní činnosti, herní kombi-
nace, herní systémy. 
Utkání podle pravidel žákovské 
kategorie. 

  

Organizace 
školních 
zápasů 
anebo tur-
najů 

dokáže posoudit osvojované 
pohybové činnosti, včetně mož-
ných příčin nedostatků. 

Měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností. 

 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

Evidence 
pohybo-
vých čin-
ností a vý-
konů – 
zpracování 
naměře-
ných dat, 
prezentace 
informací 
Důraz na 
individuali-
zaci ve 
sportovních 
výkonech 

zná základní názvosloví na 
úrovni cvičence, rozhodčího, di-
váka. 

Základní informace z dějin a 
současnosti tělesné výchovy a 
sportu. 

   

reflektuje ve školním prostředí 
základní olympijské myšlenky – 
čestné soupeření, pomoc han-
dicapovaným, respekt ke všem 

Fair play. 
Historie a současnost sportu. 

 
Multikulturní 
výchova 
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genderům, ochrana přírody při 
sportu. 
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5.1.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Cíle: 

1. Dodržovat pravidla společenského chování. 

2. Rozvíjet zručnost, učit se pracovat s různými materiály 

3. Osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky důležité pro život. 

4. Orientovat se na trhu práce, přispívat k utváření životní a profesní orientace žáků. 

6. Orientovat se v problematice peněz a cen a vést k odpovědnému spravování 

osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situace. 

 

Specifikum oblasti: 

Výuka probíhá v menších pracovních skupinách. Pracovní postupy si každý žák osvojuje sa-

mostatně. Výuka probíhá nejen v odborných učebnách, ale i formou exkurzí, expedic, 

workshopů.  

Na druhém stupni je nedílnou součástí výuky kariérové vzdělávání a kariérové poradenství. 

Výuka probíhá v průběhu tzv. Komunitního kruhu. 

 

Vzdělávací oblast je členěna na předmět: 

• Pracovní výchova 

• Kariérové vzdělávání (na 2. stupni) 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Cílem tohoto předmětu je zvládnout základní pracovní dovednosti s nástroji a nářadím, roz-

víjet je činností s materiálem, jako je papír, dřevo, kov, textil, modelovací hmota, plasty, pří-

rodniny, drát a konstrukční stavebnice. Od 4. a 5. ročníku je výuka intenzivněji propojená také 

s užíváním počítačů a dalších moderních technologií. Důležitým záměrem tohoto předmětu 

je rozvíjet jemnou motoriku a kreativitu dítěte a vzbuzovat zájem o pracovní činnost či činnost 

zájmovou. Žák by měl získat základní přehled a pracovní návyky potřebné k běžnému životu. 

Obsahové vymezení, časová dotace a organizace výuky 

Předmět je na prvním stupni vyučován od 1. do 5. ročníku, s celkovou časovou dotací 5 hodin. 

Z toho 1 hodina v každém z pěti ročníků. Na druhém stupni činí celková hodinová dotace  
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3 hodiny a je rozdělena do 0,75 hodiny v každém postupovém ročníku. Uvedené časové pen-

zum je naplňováno formou blokové výuky anebo komunitního kruhu v průběhu obou pololetí 

každého školního roku. 

Předmět Člověk a svět práce lze rozdělit do následujících tematických okruhů: 

1. Práce s drobným materiálem 

• vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností 

materiálů 

• funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

• jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

• lidové zvyky, tradice a řemesla 

2. Konstrukční činnosti 

• práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 

• sestavování modelů 

• práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

3. Pěstitelské práce 

• základní podmínky pro pěstování rostlin 

• péče o nenáročné rostliny 

• pěstování rostlin ze semen  

• pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

4. Příprava pokrmů 

• pravidla správného stolování 

• příprava tabule pro jednoduché stolování 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpeč-

nosti a hygieny při práci. 

Průřezová témata 

 Do obsahu vyučovacího předmětu Člověk a svět práce jsou integrovány následující 

tematické okruhy průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj 
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Sebepoznání a sebepojetí – poznávání výtvarného vyjádření druhých jako zdroj poznání 

sebe sama, rozvoj dovednosti respektovat vlastní limity, posouvání vlastních limitů, moje 

tělo, zdravé a vyrovnané sebepojetí 

Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého, chování podporující dobré 

vztahy 

Kooperace a kompetice – odlišování situací soutěže a spolupráce, rozvoj individuálních 

a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti poznávání – cvičení smyslového vnímání a jeho reprodukce 

Kreativita – rozvoj rytmického cítění, samostatné objevování možností doprovodu na 

jednoduché nástroje, samostatné objevování možností hudebního vyjádření, rozvoj 

schopnosti pohybového vyjádření, rozvoj schopností a dovedností výtvarného vyjádření, 

rozvoj vlastního výtvarného projevu, vytváření pravidel a jejich kreativní využívání 

Psychohygiena – spojení fyzické a duševní kondice, moje psychika 

Komunikace – řeč těla, zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, cvi-

čení pozorování a empatického a aktivního naslouchání, pohyb jako způsob vyjadřování 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozho-

dování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí 

Multikulturní výchova 

Multikulturalita – vzájemné obohacování lidí z různého kulturního prostředí 

Lidské vztahy – tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého 

Mediální výchova 

Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality – rozdíl mezi faktickým a fiktivním ob-

sahem 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – identifikování základních orientačních 

prvků v textu 
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Očekávané výstupy podle RVP 

Člověk a jeho svět 

Oblast Člověk a svět práce Obor 
Pracovní vý-
chova 

Ročník  
1–3 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo Ročník 
Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

vytváří jednoduchými postupy 
různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 

Vlastnosti materiálů a jejich 
využití 

1.-3.   

pracuje podle slovního návodu 
a předlohy 

Výroba jednoduchých před-
mětů podle slovního návodu 
a podle předlohy 

1.-3.   

zvládá elementární dovednosti 
a činnosti při práci se stavebni-
cemi 

Jednoduchá montáž a de-
montáž  

1.-3.   

provádí pozorování přírody pozorování 1.-3.   

zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování 

Pozorování jako plánovaná, 
cílená a výběrová činnost 

1.-3.  
Rozvoj exe-
kutivních 
funkcí 

pečuje o nenáročné rostliny 
Zajištění základních život-
ních podmínek rostlin 

1.-3.   

připraví tabuli pro jednoduché 
stolování 

Pravidla prostírání 1.-3.   

chová se vhodně při stolování Základní pravidla stolování 1.-3.   

 

Oblast Člověk a svět práce Obor 
Pracovní vý-
chova 

Ročník  
4–5 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo Ročník 
Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na zá-
kladě své představivosti různé 
výrobky z daného materiálu 

Jednoduché pracovní čin-
nosti a postupy 

4.-5.   

při tvořivých činnostech s růz-
nými materiály využívá prvky li-
dových tradic 

Lidové zvyky, tradice, ře-
mesla 

4.-5. 
Osobnostní a 
sociální vý-
chova 

 

volí vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje náčiní vzhledem k po-
užitému materiálu 

Přehled běžného pracov-
ního nářadí a jeho použití 

4.-5.   

udržuje pořádek na pracovním 
místě 

Příprava práce, organizace 
pracovního místa 

4.-5.  
Rozvoj exe-
kutivních 
funkcí 

dodržuje zásady hygieny a bez-
pečnosti práce 

Zásady hygieny a bezpeč-
nosti při prováděných čin-
nostech 

4.-5.   

poskytne první pomoc při úrazu 
První pomoc při možných 
lehkých úrazech v rámci 
prováděných činností 

4.-5.   

při práci se stavebnicemi pro-
vádí jednoduchou montáž a de-
montáž 

Používá jednoduchého 
nářadí a spojovacích prvků 
stavebnic 

4.-5.   
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pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

Postup podle stručného a 
srozumitelného slovního 
návodu, předlohy a náčrtu 

4.-5.   

provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti 

Půda a její z pracování, vý-
živa rostlin 

4.-5.   

samostatně vede pěstitelské 
pokusy a pozorování 

Založení pěstitelského po-
kusu a záznamu o pozoro-
vání 

4.-5.   

podle daných zásad ošetřuje a 
pěstuje pokojové a jiné rostliny 

Pěstování pokojových rost-
lin ve třídě 

4.-5.   

podle druhu pěstitelských čin-
ností volí správné pomůcky, ná-
stroje a náčiní 

Přehled běžného pracov-
ního nářadí a jeho použití 

4.-5.   

orientuje se v základním vyba-
vení kuchyně 

Základní vybavení kuchyně 4.-5.   

připraví samostatně jednodu-
chý pokrm 

Příprava jednoduchého po-
krmu 

4.-5.   

dodržuje pořádek a čistotu pra-
covních ploch 

Důvody a způsoby udržo-
vání čistoty pracovních 
ploch při přípravě pokrmů 

4.-5.   

dodržuje pravidla správného 
stolování a společenského cho-
vání 

Základní pravidla stolování 
a společenského chování v 
praxi 

4.-5.   

 

Oblast Člověk a svět práce Obor 
Pracovní vý-
chova 

Ročník  
6–9 

Očekávané výstupy 
Žák 

Učivo Ročník 
Průřezové 
téma 

Komen-
táře a do-
datky 

získá základní vědomosti o ma-
teriálech, nástrojích a pracov-
ních postupech. 

Vlastnosti materiálů. 
Pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje. 
Technika v životě člověka, 
její možné využití i zneužití. 

6.-8.  
Exkurze, 
workshopy, 
expedice. 

řeší jednoduché technické 
úkoly s vhodným výběrem ma-
teriálů, nástrojů a nářadí. 

Práce se technickými mate-
riály. 
Základy vaření. 
Základy pěstitelství a cho-
vatelství. 
Elektrotechnika v domác-
nosti, resp. v pracovním 
procesu. 

6.-8.   

organizuje svoji pracovní čin-
nost. 

 6.-8.   

orientuje se v pracovních po-
stupech a návodech, sestaví 
podle nich model. 

Práce se stavebnicemi, kon-
struování, montáž, demon-
táž. 

6.-8.  
Propojení s 
IKT 

dodržuje zásady hygieny práce 
a bezpečnostní předpisy. 

 6.-9.   

disponuje základy finanční gra-
motnosti 

Rozpočet, příjmy, výdaje, 
platby, úspory, hotovostní a 
bezhotovostní platební styk. 

6.-8. 
Mediální vý-
chova 

 

vybere a prakticky využívá pra-
covní postup konkrétní labora-
torní činnosti 

Laboratorní postupy a me-
tody, laboratorní přístroje, 
zařízení a pomůcky. 

6.-8.   
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orientuje se v pracovních čin-
nostech vybraných profesí; vy-
užije profesní informace a po-
radenské služby pro výběr 
vhodného dalšího zaměstnání.  

„Job-shadowing“, stínování, 
stáž na odborném praco-
višti. 

9. 

Osobnostní a 
sociální vý-
chova 
Multikulturní 
výchova 
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6.  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
Pravidla pro hodnocení žáků 

Učitelé v ZŠ Poznávání používají slovní hodnocení a sebehodnocení. Žáci jsou vedeni k se-

behodnocení ve všech vyučovacích předmětech napříč ročníky, učitelé pracují se sebehod-

nocením žáků v další rovině hodnocení. Slovní hodnocení a sebehodnocení se dále využívá 

při hodnocení nabývání dovedností cílových kompetencí a dovedností průřezových témat. 

Pravidla pro hodnocení jsou rozpracována v samostatné normě – Pravidla pro hodnocení vý-

sledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) v souladu se Školním vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání, která je závazná pro všechny pedagogické pracovníky a jsou s ní sezná-

meni jak žáci, tak jejich rodiče.  

Hodnocení je prováděno systematicky celý školní rok. Pro záznam hodnocení vyvíjíme tý-

denní plány a dále jsou připravovány různé evaluační listy doplňující předmětová či projek-

tová portfolia, do kterých je možné zaznamenávat hodnotící a sebehodnotící ocenění žáko-

vých dovedností a schopností. Rovina sebehodnocení a hodnocení v těchto plánech a listech 

je obvykle prováděna na úrovních žák, učitel, rodič. 

Vlastní hodnocení školního vzdělávacího programu a průběhu vzdělávání bude zaměřeno 

především na začleňování klíčových kompetencí a cílů vzdělávání do efektivního průběhu vý-

chovně vzdělávacího procesu. Dlouhodobě bude sledován rozvoj dovedností klíčových kom-

petencí a průřezových témat. 

Vlastní hodnocení školy a edukačních procesů je založeno na dlouhodobém pozorování, ana-

lýze a vyhodnocování zjištěného.  

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy – autoevaluace 

Oblasti au-

toevaluace 

Cíle a kritéria autoevalu-

ace 
Nástroje autoevaluace 

Časové rozvr-

žení evaluač-

ních činností 

Vzdělávací 

program 

Mapování realizace škol-

ního vzdělávacího pro-

gramu  

pozorování, evidence pozoro-

vaných jevů, ankety, hospitace, 

vnější evaluace 

průběžně 

Podmínky 

vzdělávání 

 

Úroveň řízení školy 

 

porady vedení školy, pedago-

gické rady, spolupráce se 

Školskou radou, vyhodnoco-

vání pozitiv a negativ 

v období peda-

gogických rad 

Prostorové a materiální 

podmínky 

 

pozorování, požadavky učitelů 

a rodičů, dodržování zákon-

ných norem 

 

říjen, duben 

Klima školy 

 

ankety, spolupráce s žákov-

skými samosprávami a komu-

nitou rodičů, jednání pedago-

gických rad a vedení školy 

v období peda-

gogických rad 
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Oblasti au-

toevaluace 

Cíle a kritéria autoevalu-

ace 
Nástroje autoevaluace 

Časové rozvr-

žení evaluač-

ních činností 

Začleňování a podpora 

žáků 

hospitace, podpora vzájemné 

komunikace učitelů, vychova-

telů, speciálního pedagoga, 

výchovného poradce, psycho-

loga, odborných pracovišť 

průběžně 

Průběh 

vzdělávání 

(učitel) 

 

Podpora dosahování 

vzdělávacích cílů  

hospitace, prezentace žákov-

ské  

práce 

v období peda-

gogických rad 

Rozvoj strategií učení 

 

hospitace průběžně 

Rozvoj osobnostních a 

sociálních způsobilostí 

hospitace, řízený rozhovor 

s učiteli a žáky, dotazník žá-

kům 

průběžně 

Rozvoj praktických ná-

vyků a dovedností 

 

hospitace, žákovské práce průběžně 

Začleňování a podpora 

žáků 

 

hospitace, rozhovor průběžně 

Výsledky 

vzdělávání 

(žák) 

 

Dosahování vzdělávacích 

cílů 

 

rozhovor, hospitace, rozbor 

žákovských sebehodnotících a 

hodnotících výroků, spolu-

práce s odborníky 

průběžně 

Projevy strategií učení 

 

hospitace, žákovské práce průběžně 

Projevy osobnostní a so-

ciální způsobilosti 
rozhovor, anketa žákům průběžně 

Projevy praktických ná-

vyků a dovedností 
hospitace, pozorování průběžně 

Vztah rodičů ke škole 
ankety, spolupráce se Škol-

skou radou a zřizovatelem 

v období peda-

gogických rad a 

jednání ŠR 

Komunitní programy školy 
porady vedení školy, vyhodno-

cování společných projektů 
průběžně 
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Shrnující závěry z prováděné autoevaluace jsou prezentovány na pedagogických radách. 

Současně se stávají součástí analýzy školního roku a dalších materiálů požadovaných k vy-

hodnocování změn ve škole. Průběžně budeme vyvíjet další vyhodnocovací nástroje, které 

budou rozvíjet kvalitu žákovských výstupů a volbu vzdělávacích strategií (pravidla pro psaní 

oborových prací, kritéria …).  

Mezi regulativní – autoevaluační mechanismy patří pravidelné vzájemné hospitace učitelů, 

určení mentorů začínajícím a novým učitelům, „stínování“ učitelů partnerských škol, náslechy 

studentů pedagogických fakult, kontrolní a hospitační činnost vedení školy a podobně. 

 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ 

Kritéria pro hodnocení 

Slovní hodnocení obsahuje informace o míře splnění následujících kritérií s ohledem na indi-

viduální možnosti a věk žáka. 

Žák: 

• naplňuje očekávané výstupy formulované v jednotlivých předmětech školního vzděláva-

cího programu (popř. naplňuje cíle jednotlivých výukových bloků a projektů odvozených 

z těchto výstupů); 

• aplikuje získané znalosti, schopnosti a dovednosti ve školní i mimoškolní praxi; 

• pracuje a komunikuje efektivně ve skupině, s učitelem i samostatně; 

• respektuje práva ostatních a pravidla školy; 

• zajímá se o problematiku daného předmětu; 

• pracuje s vlastní chybou, aktivně hledá řešení problémů; 

• objektivně hodnotí sám sebe i ostatní spolužáky a učitele. 

Slovní hodnocení: 

• vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů 

formulovaným v jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu; 

• je všestranné – obsahuje všechny vyučované oblasti; 

• obsahuje ocenění úspěchů žáka, zdůraznění jeho kvalit, upozornění na oblasti, na které 

je třeba se zaměřit, a naznačení dalšího rozvoje žáka; 

• obsahuje také doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překo-

návat; 

• je adresované žákovi a formulace jsou volené tak, aby mu byly srozumitelné; 

• je individualizované vzhledem ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka; 

• zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji. 
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Slovního hodnocení – charakteristika pěti klíčových oblastí: 

1. Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

• ovládá bezpečně 

• ovládá 

• podstatné ovládá 

• ovládá se značnými mezerami 

• neovládá 

2. Úroveň myšlení 

• pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 

• uvažuje celkem samostatně 

• menší samostatnost v myšlení 

• nesamostatné myšlení 

• odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

3. Úroveň vyjadřování 

• výstižné, poměrně přesné 

• celkem výstižné 

• nedostatečně přesné 

• vyjadřuje se s potížemi 

• nesprávné i na návodné otázky 

4. Úroveň aplikace vědomostí 

• spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně, přesně 

a s jistotou 

• dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb 

• s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 

• dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

• praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 
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5. Píle a zájem o učení: 

• aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

• učí se svědomitě 

• k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

• malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

• pomoc a pobízení k učení zatím neúčinné 

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním  

b) prospěl(a)  

c) neprospěl(a)  

d) nehodnocen(a) 

 

Žák je hodnocen stupněm  

A. Prospěl(a) s vyznamenáním – pokud ve všech předmětech, ve kterých je žák vyučován 

v daném ročníku dosahuje vysoké úrovně naplnění očekávaných výstupů. 

B. Prospěl(a) - pokud žák naplnil ve stanovené míře očekávané výstupy v předmětech, 

ve kterých je žák vyučován v daném ročníku. 

C. Neprospěl(a) - pokud žák nenaplnil očekávané výstupy v některém z vyučovaných 

předmětů v daném ročníku. 

D. Nehodnocen(a) - není-li žáka na konci prvního pololetí možné hodnotit z některého  

z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem. 


