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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace je škola 

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

středně velké školy.   

2.2 Umístění školy  

Škola je umístěna v centru města nebo obce.   

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.   

2.4 Podmínky školy  

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

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.  

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.  

Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní 

hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. Pro 

trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště. Žákům jsou k dispozici šatny.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, fyzika, chemie, ICT, 

tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 35 pracovních 

stanic, bezdrátové připojení v celé škole.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, 

tělesná výchova.  

 

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.   

literatura a umění: Knihovna města Ostravy, divadla  

protidrogová prevence: Pedagogicko-psychologická poradna, Městská Policie, Policie ČR, Poradna 

pro primární prevenci   
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2.5 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

místní a regionální instituce: SDH Ostrava - Krásné Pole, Svaz chovatelů, Svaz zahrádkářů  

obec/město: Zřizovatel ÚMOb Krásné Pole  

sdružení rodičů a přátel školy: Sdružení rodičů při Základní škole a Mateřské škole v Ostravě - 

Krásném Poli, spolek  

střední školy: Wichterlovo gymnázium  

školská rada: Školská rada  

školské poradenské zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava Speciálně pedagogické 

centrum (dle druhu postižení)   

2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, 

mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční 

slavnost.  

Pravidelné školní akce: akademie, jarmark, sezónní besídky.   

2.7 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí okolo 22 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

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

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 20.   

2.8 Dlouhodobé projekty  

Spolupráce s Wichterlovým gymnáziem - rozvíjení spolupráce v oblastech přírodovědných a 

jazykových předmětů, předávání si zkušeností, zkvalitňování přípravy žáků ZŠ na další středoškolské 

studium.  

2.9 Mezinárodní spolupráce  

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 0. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje:   

vlastní: Intenzivní jazykový kurz AJ s rodilým mluvčím přímo v ZŠ  
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

všeobecné   

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
učení 

 Učitel pomáhá umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní vzdělávání.  

 Učitel věnuje maximální pozornost čtení s porozuměním, zadává 
úkoly, při kterých žáci využívají informace z různých zdrojů.  

 Učitel společně s žáky formuluje cíl úkolu, aby mohli posoudit, nakolik 
jej zvládli, učili se sebehodnocení, poznali svoje rezervy a tyto 
poznatky využili pro další učení.  

 Učitel se snaží zjistit, jaké studijní styly žáci ve třídě upřednostňují a 
přizpůsobuje jim výuku.  

 Učitel důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení, poskytuje 
dostatek času na tzv. zažití učiva, potřebné informace systematicky 
opakuje a procvičuje pomocí různých aktivit. 

Kompetence k 
řešení problémů 

 Učitel pomáhá podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 
uvažování a k řešení problémů.  

 Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých 
postupů, řešení, při kterých žáci sami objevují, řeší, vyslovují závěry. 

 Učitel dává možnost žákům pracovat s chybou jako s příležitostí 
hledat správné řešení. 

 Učitel umožňuje žákům ověřovat si správnost řešení v dostupných 
materiálech a zdrojích, vede je k tomu, že není nutné všechno znát, 
ale musíme vědět, kde to najít a umět to najít. 

 Učitel vede žáky, aby sami určili problematiku, kterou chtějí k danému 
tématu řešit, aby řešili aktuální problémy ze života. 

Kompetence 
komunikativní 

 Učitel pomáhá vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

 Učitel se zajímá o názory žáků, dává prostor pro efektivní diskusi a 
vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu. 

 Učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si 
pomáhají, povzbuzují se. 

 Učitel žáky vybízí, aby kladli k tématu otázky, aby o problému 
diskutovali, argumentovali. 

 Učitel umožňuje žákům veřejně (slovně) prezentovat výsledky úkolu, 
činnosti, aby ostatním vysvětlili svoje postupy. 

 Učitel ve třídě navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace. 

 Učitel vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a 
ostatními dospělými ve škole i mimo ni. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence 
sociální a 
personální 

 Učitel pomáhá rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat 
práci druhých. 

 Učitel umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení i pravidla 
soužití a důsledně vede žáky k dodržování stanovených pravidel. 

 Učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok, 
zvyšuje sebedůvěru žáků a motivaci k učení pozitivním a častým 
hodnocením. 

 Učitel zadává diferencované úkoly, aby žáci v rámci třídy zažili úspěch, 
poznali a využili své individuální schopnosti a získali tak potřebnou 
sebedůvěru. 

Kompetence 
občanské 

 Učitel pomáhá připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné 
osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. 

 Učitel umožňuje žákům účastnit se různých soutěží a olympiád, kde 
mohou uplatnit své vědomosti a dovednosti a získat motivaci pro další 
učení, zařazuje do života třídy aktivity žáků (sportovní, kulturní) 
reprezentující školu, obec. 

 Učitel vede žáky k promýšlení a prozkoumávání názorů, lišících se od 
jejich vlastních, k poznávání různých kultur, ras, náboženství a 
získávání pozitivního vztahu k nim. 

 Učitel zařazuje do života třídy a školy ekologické aktivity, vede žáky k 
ochraně životního prostředí i k péči o své zdraví. 

 Učitel v hojné míře využívá učení pomocí napodobování, působení 
vzorů a příkladů. 

Kompetence 
pracovní 

 Učitel pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnost i reálné 
možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní 
orientaci. 

 Učitel zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností, 
poskytuje žákům prostor k výrobě pomůcek, souborů přírodnin, 
sbírek, plánků, modelů apod. 

 Učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném 
čase při dodržení stanovených postupů a bezpečnosti práce. 

 Učitel vede žáky ke správnému a bezpečnému užití materiálů, 
techniky, nástrojů a vybavení. 

 Učitel zadává dlouhodobé úkoly, při nichž musí žáci své činnosti 
organizovat a plánovat. 

 Učitel vede žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných 
možností při profesní orientaci. 

Kompetence 
digitální 

 Učitel učí žáky ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a 
služby; využívat je při učení i při zapojení do života školy a do 
společnosti; samostatně rozhodovat, které technologie pro jakou 
činnost či řešený problém použít. 

 Učitel vede žáky k tomu, aby získával, vyhledával, kriticky posuzoval, 
spravoval a sdílel data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a 
účelu. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 Učitel pomáhá žákům vytvářet a upravovat digitální obsah, 
kombinovat různé formáty, vyjadřovat se za pomoci digitálních 
prostředků. 

 Učitel vede žáky k využívání digitální technologie, aby si usnadnil 
práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své 
pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce. 

 Učitel vysvětluje význam digitálních technologií pro lidskou 
společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí 
jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání. 

 Učitel vede žáky k předcházení situacím ohrožujícím bezpečnost 
zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a 
duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení 
informací v digitálním prostředí jedná eticky. 

    

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

Plán pedagogické podpory sestavuje škola tehdy, jestliže má žák výkyvy ve výkonech, selhává 

v některém předmětu, projevuje se výrazné zhoršení prospěchu, má potíže v kolektivu. Je 

zpracován v písemné formě, je vytvářen ve spolupráci třídního učitele, výchovného poradce a 

školního speciálního pedagoga. Na druhém stupni spolupracuje i vyučující daného předmětu. 

Účinnost PLPP se v pravidelných intervalech vyhodnocuje.  

   

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

Individuální vzdělávací plán sestavuje škola na základě doporučení školského poradenského 

zařízení (PPP, SPC). IVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu ve 

spolupráci s výchovným poradcem a školním speciálním pedagogem. IVP má písemnou podobu a 

jeho struktura vychází z platné právní úpravy. Před jejich zpracováními budou probíhat rozhovory 

s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení daných podpůrných opatření. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy IVP, organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným. Součástí IVP je termín vyhodnocení jeho naplňování.   

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Škola úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC).  
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Výchovný poradce zajišťuje písemný souhlas zákonného zástupce.  

 

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

 

Školní poradenské pracoviště je složeno z výchovného poradce, metodika prevence a školního 

speciálního pedagoga.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:   

* střídání forem a činností během výuky * u mladších žáků využívání skupinové výuky * postupný 

přechod k systému kooperativní výuky   

v oblasti metod výuky:    

* respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků * metody a formy práce, které umožní 

častější kontrolu a zpětnou vazbu * důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího 

obsahu * respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí   

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

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

Plán pedagogické podpory sestavuje škola tehdy, jestliže žák vykazuje známky nadání či 

mimořádného nadání. Je zpracován v písemné formě, je vytvářen ve spolupráci třídního učitele a 

školní poradenského pracoviště. Na druhém stupni spolupracuje i vyučující daného předmětu. 

Účinnost PLPP se v pravidelných intervalech vyhodnocuje.  

Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 

vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje 

mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech 

rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  
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Při zjišťování mimořádného nadání škola spolupracuje se školským poradenským zařízením a na 

základě doporučení sestavuje a realizuje IVP. Ten sestavuje třídní učitel žáka ve spolupráci s učiteli 

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

školským poradenským zařízením a rodiči mimořádně nadaného žáka. IVP má písemnou podobu a 

jeho struktura vychází z platné právní úpravy. Před jejich zpracováními budou probíhat rozhovory 

s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení daných podpůrných opatření. Výchovný poradce 

stanoví termín přípravy IVP, organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným.  

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 

AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 

AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 

AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PŘI , 
TV , AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PŘI , 
VL , AJ  

ČJ , D , F 
, TV , 
VKZ , 

VV , Z , 
AJ  

ČJ , ČSP 
, D , F , 
TV , VV 
, Z , AJ  

ČJ , ČSP 
, D , F , 

CH , TV , 
VV , Z , 
AJ , NJ  

ČJ , ČSP , 
D , F , CH 

, TV , 
VKZ , VV 
, Z , AJ , 

NJ  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PRV  

ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 

TV  

ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 

TV  

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PŘI , 
TV  

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PŘI  

ČJ , TV , 
VKZ , 

VV , AJ  

ČJ , ČSP 
, TV , 

VV , AJ  

ČJ , ČSP 
, TV , VV 

, AJ  

ČJ , ČSP , 
TV , VKZ 
, VV , AJ  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

ČJ , ČSP 
, M , 
PRV  

ČJ , ČSP 
, M , 
PRV  

ČJ , ČSP 
, M , 
PRV  

ČJ , ČSP 
, M , PŘI  

ČJ , ČSP 
, M , PŘI  

ČJ , F , 
TV , VKZ  

ČJ , ČSP 
, F , TV , 

VV  

ČJ , ČSP 
, F , CH , 
TV , VV  

ČJ , ČSP , 
F , CH , 

TV , VKZ 
, VV  

Psychohygiena ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 

TV  

ČJ , ČSP 
, HV , 

INF , M 
, PRV , 

TV  

ČJ , ČSP 
, HV , 

INF , M 
, PRV  

ČJ , ČSP 
, HV , 

INF , M , 
PŘI , TV  

ČJ , ČSP 
, HV , 

INF , M , 
PŘI  

ČJ , HV , 
INF , TV 

, VKZ  

ČJ , ČSP 
, HV , 

INF , TV  

ČJ , ČSP 
, CH , 

INF , TV  

ČJ , ČSP , 
CH , INF 

, TV , 
VKZ  

Kreativita ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 
TV , VV 

, AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 
VV , AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 
, PRV , 
VV , AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PŘI , 
VL , VV , 

AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PŘI , 
VL , VV , 

AJ  

ČJ , D , 
HV , TV 
, VV , Z , 

AJ  

ČJ , ČSP 
, D , HV 

, TV , 
VV , Z , 

AJ  

ČJ , ČSP 
, D , TV , 
VV , Z , 

AJ  

ČJ , ČSP , 
D , TV , 
VV , Z , 
AJ , NJ  

Poznávání lidí ČJ , HV , 
M , PRV 
, TV , AJ  

ČJ , M , 
PRV , AJ  

ČJ , M , 
PRV , AJ  

ČJ , M , 
PŘI , VL 

, AJ  

ČJ , M , 
PŘI , VL 

, AJ  

ČJ , TV , 
VKZ , AJ  

ČJ , D , 
TV , AJ  

ČJ , ČSP 
, D , TV , 
AJ , NJ  

ČJ , ČSP , 
TV , VKZ 
, AJ , NJ  

Mezilidské vztahy M , PRV 
, TV , 

VV , AJ  

M , PRV 
, VV , AJ  

HV , M , 
PRV , 

TV , VV 
, AJ  

ČJ , HV , 
M , PŘI , 
TV , VL , 
VV , AJ  

ČJ , HV , 
M , PŘI , 
TV , VL , 
VV , AJ  

ČJ , TV , 
VKZ , AJ  

ČJ , TV , 
AJ  

ČJ , ČSP 
, TV , AJ 

, NJ  

ČJ , ČSP , 
D , TV , 
VKZ , Z , 
AJ , NJ  
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. ročník 

Komunikace ČJ , HV , 
M , PRV 
, VV , AJ  

ČJ , HV , 
INF , M 
, PRV , 
VV , AJ  

ČJ , HV , 
INF , M 
, PRV , 
VV , AJ  

ČJ , HV , 
INF , M , 
PŘI , VL 
, VV , AJ  

ČJ , HV , 
INF , M , 
PŘI , VL 
, VV , AJ  

ČJ , D , F 
, HV , 

INF , TV 
, VKZ , Z 

, AJ  

ČJ , D , 
F , HV , 
INF , TV 
, Z , AJ  

ČJ , ČSP 
, D , F , 
INF , TV 
, VV , Z , 
AJ , NJ  

ČJ , ČSP , 
D , F , 

INF , TV , 
VKZ , VV 
, Z , AJ , 

NJ  

Kooperace a 
kompetice 

ČSP , 
PRV , 

TV , AJ  

ČSP , 
INF , M 
, PRV , 
TV , VV 

, AJ  

ČJ , ČSP 
, INF , 

M , PRV 
, VV , AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PŘI , 
TV , VL , 
VV , AJ  

ČJ , ČSP 
, HV , M 

, PŘI , 
TV , VL , 
VV , AJ  

ČJ , D , F 
, TV , 
VKZ , 
VV , Z  

ČJ , ČSP 
, D , F , 
TV , VV 
, Z , AJ  

ČJ , ČSP 
, D , F , 

TV , VV , 
Z , AJ  

ČJ , ČSP , 
D , F , TV 

, VKZ , 
VV , Z , 

AJ  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

ČSP , M 
, PRV  

ČSP , 
INF , M 
, PRV , 

TV  

ČSP , 
INF , M 
, PRV , 
TV , VV  

ČJ , ČSP 
, INF , M 

, PŘI , 
TV , VL , 

VV  

ČJ , ČSP 
, INF , M 

, PŘI , 
TV , VL , 

VV  

ČJ , D , F 
, INF , 

TV , VKZ 
, Z , AJ  

ČJ , ČSP 
, D , F , 
INF , TV 

, Z  

ČJ , ČSP 
, D , F , 
INF , TV 

, Z  

ČJ , ČSP , 
D , F , 

INF , TV , 
VKZ , Z , 

AJ  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

 M  M  M , PŘI , 
VL  

M , PŘI , 
VL  

ČJ , F , 
TV , VKZ  

ČJ , F , 
TV  

ČJ , ČSP 
, F , TV  

ČJ , ČSP , 
F , TV , 

VKZ  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská 
společnost a škola 

M , PRV 
, AJ  

M , PRV 
, TV , AJ  

PRV , 
TV , AJ  

M , TV , 
VL , AJ  

M , TV , 
VL , AJ  

AJ  AJ  AJ  AJ  

Občan, občanská 
společnost a stát 

 INF  INF , 
PRV  

INF , M , 
VL  

INF , M , 
VL  

INF  INF  INF  INF , Z  

Formy participace 
občanů v 
politickém životě 

    VL  VL  D     D , Z  

Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

    VL  VL  D     D , Z  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás 
zajímá 

AJ  M , AJ  M , AJ  M , AJ  M , VL , 
AJ  

ČJ , F , 
HV , INF 
, VKZ , Z 

, AJ  

ČJ , F , 
HV , INF 
, TV , Z , 

AJ  

ČJ , F , 
INF , TV 
, Z , AJ  

ČJ , D , F 
, INF , TV 
, VKZ , AJ 

, NJ  

Objevujeme 
Evropu a svět 

    M  M , VL  D , F , 
HV , 
VKZ  

D , F , 
HV , AJ  

F , AJ , 
NJ  

D , F , 
VKZ , AJ , 

NJ  

Jsme Evropané     VL  PŘI , VL  F , HV  F , HV  D , F , NJ  D , F , Z , 
NJ  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference AJ  AJ  PRV , AJ  VL , AJ  VL , AJ  ČJ , D , F 
, HV , AJ  

ČJ , F , 
HV , AJ  

ČJ , F , 
AJ , NJ  

D , F , 
VKZ , AJ  
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. ročník 

Lidské vztahy PRV , AJ  PRV , AJ  PRV , AJ  VL , AJ  PŘI , VL 
, AJ  

D , HV , 
VKZ , AJ  

D , HV , 
AJ  

AJ  D , VKZ , 
AJ  

Etnický původ  PRV  PRV  VL  PŘI , VL  D , F , 
HV  

D , HV , 
AJ  

 D  

Multikulturalita    PRV  VL  PŘI , VL  D  INF , TV 
, AJ  

ČJ , D , 
TV , AJ  

ČJ , D , 
TV , VKZ 
, AJ , NJ  

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

 PRV  PRV  VL  VL  VKZ     VKZ  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy  PRV  PRV  M , PŘI , 
VV  

M , PŘI  F , Z  F , Z  F , Z  F  

Základní podmínky 
života 

ČSP  ČSP , 
PRV  

ČSP , 
PRV  

ČSP , M 
, PŘI  

ČSP , M 
, PŘI  

F , Z  F , Z  F , CH , 
Z  

F , CH  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

M  M , PRV  M , PRV  M , PŘI , 
VL  

M , PŘI , 
VL  

F , VKZ  F  F , CH , 
TV , AJ  

F , CH , 
TV , Z  

Vztah člověka k 
prostředí 

M , PRV  M , PRV  M , PRV  M , PŘI , 
TV , VL  

M , PŘI , 
TV , VL  

F , HV , 
VKZ , Z  

F , HV , 
Z  

F , Z , AJ  F , VKZ  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

PRV , AJ  PRV , AJ  PRV , AJ  ČJ , INF , 
TV , VL , 

AJ  

ČJ , INF , 
VL , AJ  

ČJ , F , 
INF , 

VKZ , AJ  

ČJ , F , 
INF , AJ  

ČJ , ČSP 
, F , INF , 

AJ  

ČSP , D , 
F , INF , 

VKZ , AJ , 
NJ  

Interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 

    TV , VL  ČJ , VL  ČJ , F  ČJ , F  ČSP , F  ČJ , ČSP , 
D , F , 
VKZ  

Stavba mediálních 
sdělení 

      ČJ  ČJ  AJ  ČSP , AJ  ČJ , ČSP , 
VKZ , AJ  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

      ČJ   ČJ  ČJ , ČSP  ČJ , ČSP , 
VKZ  

Fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 

    HV , VL  ČJ , HV , 
VL  

F  F , HV  ČJ , ČSP 
, F , TV  

ČJ , ČSP , 
F , TV , 

VKZ  

Tvorba mediálního 
sdělení 

AJ  AJ  AJ  AJ  ČJ , AJ  AJ  AJ  ČJ , ČSP 
, AJ  

ČJ , ČSP , 
D , VKZ , 

AJ  

Práce v realizačním 
týmu 

AJ  AJ  AJ  INF , PŘI 
, VL , AJ  

INF , PŘI 
, VL , AJ  

F , INF  F , INF  ČSP , F , 
INF  

ČSP , D , 
F , INF , 
VKZ , AJ  

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  
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Zkratka Název předmětu 

AJ  Anglický jazyk 

CH  Chemie 

ČJ  Český jazyk 

ČSP  Člověk a svět práce 

D  Dějepis 

F  Fyzika 

HV  Hudební výchova 

INF  Informatika 

M  Matematika 

NJ  Německý jazyk 

PŘI  Přírodověda 

PRV  Prvouka 

TV  Tělesná výchova 

VKZ  Výchova ke zdraví 

VL  Vlastivěda 

VV  Výtvarná výchova 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

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

Anglický jazyk 0+2 0+2 3 3 3 9+4 3+1 3+1 3+1 3+1 12+4 

Německý jazyk             3 3 6 

Matematika a její 
aplikace 

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

Informatika Informatika  0+1 0+1 1 1 2+2 1 1 1+1 1 4+1 

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

Přírodověda     1 1 2        

Vlastivěda     2 2 4        

Člověk a společnost Dějepis          2 2 2 2 8 

Občanská 
výchova 

         1 1    2 

Člověk a příroda Fyzika          1 1+1 1+1 1+1 4+3 

Chemie             2 1 3 

Přírodopis          1+1 2 2 1 6+1 

Zeměpis          2 2 1 2 7 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1    2 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Výtvarná výchova 1 1 1+1 2 2 7+1 2 2 1 2 7 

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

Výchova ke 
zdraví 

         1    1 2 

Člověk a svět práce Člověk a svět 
práce 

1 1 1 1 1 5  1 1 1 3 

Celkem hodin 21 22 25 25 25 102+16 28 30 32 32 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Prvouka  

Integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do hodin prvouky - je posilován cizí jazyk občasnými vstupy nebo může být cizí jazyk 
použit pro úvod do tematiky nebo shrnutí látky. Za účelem seznamování se s cizím jazykem v odborném předmětu mohou být realizovány krátké herní 
aktivity (tzv. jazykové sprchy), které nenásilnou formou vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. Učitel může cizí jazyk používat při zadávání pokynů a 
instrukcí, a tak u žáků posilovat jazykové dovednosti (např. poslech s porozuměním). Metodu CLIL zařazujeme do prvouky v jedné hodině týdně.  

    

Přírodověda  

Integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do hodin přírodovědy - je posilován cizí jazyk občasnými vstupy nebo může být cizí 
jazyk použit pro úvod do tematiky nebo shrnutí látky. Za účelem seznamování se s cizím jazykem v odborném předmětu mohou být realizovány krátké 
herní aktivity (tzv. jazykové sprchy), které nenásilnou formou vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. Učitel může cizí jazyk používat při zadávání pokynů a 
instrukcí, a tak u žáků posilovat jazykové dovednosti (např. poslech s porozuměním). Metodu CLIL zařazujeme do přírodovědy v jedné hodině za 14 dní.  

    

Vlastivěda  

Integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do hodin vlastivědy - je posilován cizí jazyk občasnými vstupy nebo může být cizí 
jazyk použit pro úvod do tematiky nebo shrnutí látky. Za účelem seznamování se s cizím jazykem v odborném předmětu mohou být realizovány krátké 
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Vlastivěda  

herní aktivity (tzv. jazykové sprchy), které nenásilnou formou vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. Učitel může cizí jazyk používat při zadávání pokynů a 
instrukcí, a tak u žáků posilovat jazykové dovednosti (např. poslech s porozuměním). Metodu CLIL zařazujeme do vlastivědy v jedné hodině týdně.  

    

Zeměpis  

Integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do hodin vlastivědy - je posilován cizí jazyk občasnými vstupy nebo může být cizí 
jazyk použit pro úvod do tematiky nebo shrnutí látky. Za účelem seznamování se s cizím jazykem v odborném předmětu mohou být realizovány krátké 
herní aktivity (tzv. jazykové sprchy), které nenásilnou formou vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. Učitel může cizí jazyk používat při zadávání pokynů a 
instrukcí, a tak u žáků posilovat jazykové dovednosti (např. poslech s porozuměním). Metodu CLIL zařazujeme do zeměpisu v 6., 7, 9. ročníku v jedné 
hodině týdně, v 8. ročníku v jedné hodině za 14 dní.  
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

7 7 8 7 7 5 5 5 5 56 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. stupně.  
Úzce souvisí s ostatními předměty, mezi kterými však má stěžejní postavení. Dovednosti získané ve 
vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou 
důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. 
Vzdělanostní obsah vzdělávacího oboru Český jazyk má komplexní charakter. 

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

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV. 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do tří vzájemně propojených složek – jazyková výchova, 
komunikační a slohová výchova a literární výchova. 
Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom se klade důraz 
na čtení s porozuměním. Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokáží česky dorozumět. Snahou je proto tuto 
jejich dovednost dále rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou 
českého jazyka. Výuka gramatiky je chápána nikoliv jako cíl, ale jako cesta, jak díky poznávání struktury 
jazyka rozvíjet komunikační dovednosti.  
Hodinová dotace v jednotlivých ročnících 1. stupně odpovídá učebnímu plánu, a to v 1. až ve 4. ročníku 8 
hodin týdně a v 5. ročníku 7 hodin týdně. 
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Název předmětu Český jazyk 

Součástí výuky předmětu Český jazyk a literatura jsou i pravidelné návštěvy divadelních a filmových 
představení, které napomáhají k realizaci některých očekávaných výstupů. Hodiny literární výchovy 
doplňují besedy v místní knihovně a návštěvy hodin dramatické výchovy. 
  

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

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

Kompetence k učení: 
Učitel:  
rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojení učiva  
předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech  
vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací  
vede žáky k aplikaci    naučených    pravidel    pravopisu    a jejich vzájemnému propojování  
seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem  
   

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy 
vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
vede žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů 
nabízí žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů 
rozšiřuje pomocí literárního i gramatického učiva slovní zásobu žáků 
  
  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
vede žáky k dodržování pravidel diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy 
vede žáky k vzájemnému hodnocení, k pochvale a požádání o pomoc 
  
  

Kompetence občanské: 
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Název předmětu Český jazyk 

Učitel: 
podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby 
vede žáky k účasti na soutěžích a kulturních vystoupeních v rámci školy, obce, města  
seznamuje žáky se životem lidí v různých životních a kulturních podmínkách vhodnou literaturou  
  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
vede žáky k dodržování hygienických    pravidel pro čtení a psaní  
vede žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru    
  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k upevňování základních hygienickým návyků spojených se psaním, včetně návyků spojených s 
používáním digitálních technologií 
vede žáky k využívání digitálních technologií při tvorbě vlastního sdělení 
vede žáky ke čtení s porozuměním přiměřeně náročných textů, včetně textů elektronických 
vede žáky k vyhledávání základních informací v doporučených digitálních zdrojích, k porovnávání informací 
z různých zdrojů 
vede žáky k využívání vybraných forem elektronické komunikace 
 
 
 
 
 
  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni na základě míry osvojení cílů vzdělávání pomocí potřebných strategií učení, motivace, 
poznání svých schopností a reálných možností a schopnosti uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi 
a dovednostmi při rozhodování.  
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Český jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozlišuje psací a tiskací písmo praktické čtení s porozuměním 

písmena, slabiky, slova, věty 

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

rozumí čtenému praktické čtení s porozuměním 

písmena, slabiky, slova, věty 

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

čte nahlas s porozuměním přiměřené texty praktické čtení s porozuměním 

písmena, slabiky, slova, věty 

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

rozumí přiměřenému sdělení naslouchání pokynům učitele 

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

zapamatuje si jeho smysl naslouchání pokynům učitele 

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

dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce praktické naslouchání, zdvořilé vyjádření 

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

správně vyslovuje všechny hlásky správná výslovnost všech hlásek 

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

zvládá základní techniky mluveného projevu mluvený projev 

nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání 

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

drží správně psací potřeby správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku 

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

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

dbá na dostatečně uvolněnou ruku uvolňovací cviky 
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Český jazyk 1. ročník  

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

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

píše správné tvary písmen a číslic psaní jednotlivých prvků, písmen a číslic 

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

správně spojuje písmena, slabiky a slova, správně píše 
interpunkci a znaménka 

orientace v liniatuře 

kvalitativní znaky písma - výška, sklon 

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

rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky rytmus a rým - vytleskávání slabik 

slovo, slabika, hláska 

písmena tiskací, psací, velká, malá 

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

sluchově rozliší hlásky čtení otevřených a zavřených slabik 

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

vyslovuje samohlásky, souhlásky, slabiky, slova čtení otevřených a zavřených slabik 

čtení slov se dvěma souhláskami 

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

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

poznává písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím 
hláskám 

písmena tiskací, psací, velká, malá 

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

reprodukuje čtený text vázané čtení 

slovní a větný přízvuk 

poslech literárních textů 

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

poznává a hodnotí literární postavy pohádek vyprávění, pohádka 

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

vyjadřuje své pocity z četby vázané čtení 

vyprávění, pohádka 

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

přednáší krátké básně, říkadla přednes říkadel, krátkých básní 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Český jazyk 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Český jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí přiměřenému sdělení, zapamatuje si jeho smysl naslouchání pokynům učitele 

zvládání písemného zadání úkolu 

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

dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce naslouchání při komunikaci s ostatními 

pravidla komunikace 

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

uvědomuje si používání mimojazykových prostředků 
(mimika, gesta) 

výběr vhodných komunikačních prostředků 

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

drží správně pero, má správný sklon sešitu, správně sedí dodržování hygienických návyků správného psaní 

plynulý a úhledný písemný projev 

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

píše písmena a číslice podle normy psaní a dodržuje 
sklon písma 

nácvik velkých tiskacích písmen 

psaní psacích písmen podle tvarových skupin, písmen 
tvarově si podobných 
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Český jazyk 2. ročník  

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

správně spojuje písmena, slabiky spojování písmen vratným tahem 

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

zachovává rozestup písmen spojování písmen vratným tahem 

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

správně užívá diakritická znaménka a velká písmena ve 
slovech a ve větě 

umísťování diakritických znamének 

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

dovede přepsat jednoduchý text úprava písemností 

nadpis 

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

dodržuje požadavky na čitelnost, úhlednost a celkovou 
úpravu písemného projevu 

úprava písemností 

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

samostatně vypráví podle obrázkové osnovy vypravování podle obrazového materiálu 

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

rozdělí slovo na konci řádku samohlásky a souhlásky 

samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky 

slabikotvorné r, l 

párové souhlásky uvnitř a na konci slov 

změna významu slov na základě délky samohlásky 

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

člení slovo ve větě samohlásky a souhlásky 

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

třídí slova podle významu slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, 
homonyma, nadřazená, podřazená, souřadná 

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

tvoří slova opačného významu (protikladná) slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, 
homonyma, nadřazená, podřazená, souřadná 
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Český jazyk 2. ročník  

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

tvoří slova stejného nebo podobného významu slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, 
homonyma, nadřazená, podřazená, souřadná 

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

vyjmenuje názvy některých slovních druhů úvod do učiva o slovních druzích 

názvy některých slovních druhů 

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

spojuje slova do jednoduchých vět a souvětí pořadí slov ve větě 

věta jednoduchá 

spojování vět pomocí spojek do souvětí 

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

rozliší druhy vět – oznamovací, rozkazovací, tázací, přací druhy vět podle postoje mluvčího 

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

dokáže je přečíst se správnou intonací a napsat 
odpovídající interpunkční znaménko 

znaménka za větami 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých 
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách 
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, 
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na 
začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování 

v písemném projevu píše a odůvodňuje správné 
pravopisné jevy 

psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

psaní ú/ů 

psaní dě, tě, ně, bě, pě ,vě, mě 

stavba věty - začátek 

velká písmena: jména osob, zvířat, příjmení 

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

správně čte a přednáší zpaměti literární texty 
přiměřené věku 

plynulé čtení krátkých textů; slovní a větný přízvuk 

vázané čtení 

vyprávění pohádek a povídek o dětech 

přednes básní 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu spojuje obsah textu s ilustrací spojování obsahu textu s ilustrací 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu dramatizuje jednoduché pohádky dle pokynů učitele dramatizace pohádky 

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

odlišuje pohádku od ostatního vyprávění orientace v dětské literatuře 

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

přednáší jednoduché básně se správnou intonací přednes básní 

orientace v dětské literatuře 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Český jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

plynule čte věty a souvětí četba populárních, uměleckých a naukových textů s 
důrazem na upevňování čtenářských dovedností a 
návyků 

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

člení texty včetně větného přízvuku četba populárních, uměleckých a naukových textů s 
důrazem na upevňování čtenářských dovedností a 
návyků ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 

pokynů učitele a podle svých schopností 

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

používá vhodné výrazy pro komunikaci s dětmi a 
dospělými, známými a neznámými lidmi 

role mluvčího a posluchače 

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

27 

Český jazyk 3. ročník  

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

umí vyprávět zážitek, příběh vypravování, popis, osnova 

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

sestaví osnovu vypravování, popis, osnova 

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

provede jednoduchý popis vypravování, popis, osnova 

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

píše podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře upevňování správných tvarů písmen a číslic 

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

píše čitelně, úhledně, přiměřeně hbitě odstraňování individuálních nedostatků 

automatizace psacího pohybu 

osobitý rukopis – plynulý, rychlý písemný projev 

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

provádí kontrolu vlastního písemného projevu kontrola vlastního písemného projevu 

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

zná formy jednoduchého sdělení adresa, blahopřání, zpráva, oznámení, oslovení, 
pozvánka, dopis 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru pozná a rozlišuje některé slovní druhy slovní druhy 

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

vyhledává podstatná jména v textu, určí rod, číslo, pády podstatná jména – rod, číslo, pád 

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

pozná slovesa v textu, určí osobu, číslo, čas slovesa – osoba, číslo, čas 

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

spojuje slova do jednoduchých souvětí vhodnými 
spojkami 

věta jednoduchá, souvětí 

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

tvoří souvětí podle vzorce větný vzorec 

spojky a jejich funkce 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých 
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách 
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, 
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na 

i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných 
slovech 

vyjmenovaná slova 
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Český jazyk 3. ročník  

začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Český jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

čte plynule a správně uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů 

tiché čtení s porozuměním 

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

vhodnými otázkami prokazuje porozumění textu orientace v textu 

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

vyhledává informace v odborném textu orientace v naučných textech přiměřeného věku 
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Český jazyk 4. ročník  

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

rozpozná úplnost či neúplnost textu sestavení osnovy, pozorné čtení 

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

vyjadřuje své pocity z četby a poslechu sestavení osnovy, pozorné čtení 

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

vyhledá a zaznamená důležité informace z textu vyhledávání informací 

vyhledávání klíčových slov 

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

uvědomuje si a správně v praxi používá roli mluvčího a 
posluchače 

pravidla dialogu 

řešení konfliktních situací 

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

v mluvené projevu volí vhodné tempo řeči, pauzy, 
správně intonuje 

členění vět, frázování 

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

rozliší slova spisovná a nespisovná, správně je používá spisovná a hovorová mluva 

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

dodržuje následnost dějových složek formální úprava dopisu, části dopisu 

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

správně zahájí a ukončí daný text blahopřání 

uctivé oslovení osoby v písemném styku 

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

sestavuje osnovu vypravovaného nebo čteného textu orientace ve stavbě textu písemném i čteném 

pravidla sestavování osnovy 

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

na základě osnovy vytvoří mluvený nebo písemný 
projev a dodržuje přitom časovou posloupnost 

pravidla sestavování osnovy 

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

porovnává a na příkladech vysvětluje významy slov v 
různých textech 

význam slov 

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

poznává kořen slova, část předponovou, příponovou a 
koncovku 

stavba slova – kořen, část předponová a příponová, 
koncovka 

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

určuje slovní druhy běžně užívaných slov a jejich tvarů, 
snaží se jich užívat 

slovní druhy ve všech tvarech 

skloňování podstatných jmen – rod, číslo a pád 

časování sloves – osoba, číslo a čas 
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Český jazyk 4. ročník  

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

rozpoznává nespisovné tvary slov a opravuje je pomocí 
mluvnických pomůcek 

slova spisovná a nespisovná 

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

vyhledává základní skladebné dvojice základní skladební dvojice 

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

spojuje věty v souvětí vhodnými spojovacími výrazy souvětí-spojky, spojovací výrazy 

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

uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u 
vyjmenovaných i příbuzných slov 

vyjmenovaná slova a slova příbuzná k vyjmenovaným 
slovům 

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

vyjadřuje své pocity z četby a zaznamenává je zážitkové čtení 

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

reprodukuje obsah textu tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce, 
ilustrace k přečtenému, vystižení děje 

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

hodnotí postavy literárního díla a určuje jejich vzájemný 
vztah 

tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce, 
ilustrace k přečtenému, vystižení děje 

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

vytváří vlastní literární text vlastní tvorba na libovolné téma 

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

všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a 
literatury umělecko-naučné 

druhy a žánry dětské literatury 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Český jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

výrazně čte umělecké texty včetně knih a naukových 
textů 

výrazné čtení uměleckého textu 

tiché čtení s porozuměním 

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

rozlišuje podstatné od méně podstatného encyklopedie 

práce s textem 

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

vyhledává a zapisuje klíčová slova a pojmy popis předmětu 

popis pracovního postupu 

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

rozpozná úplnost či neúplnost textu pozorné čtení 

sestavení osnovy vypravování 

vlastní vypravování příběhu podle osnovy 

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

vyhledává informace v textech a zaznamenává si hlavní 
myšlenkový děj 

zápis učiva 

písemné vyjádření textu 

vypravování - líčení zážitků 

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

snaží se pochopit smysl reklamy, rozlišit realitu od fikce reklama 

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

dodržuje následnost dějových složek spisovné tvary v psaném projevu 

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

správně zahájí a ukončí daný text struktura dopisu 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

32 

Český jazyk 5. ročník  

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

sestaví osnovu sestavení osnovy 

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

vytvoří nadpis sestavení osnovy 

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

členění textu na odstavce sestavení osnovy 

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

popíše předmět, děj, pracovní postup sestavení osnovy 

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

poznává kořen a rozlišuje části příponové, předponové 
a koncovky 

slovotvorný základ 

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

doplňuje předpony podle smyslu části slova, předpony, přípony 

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

užívá správné koncovky části slova, předpony, přípony 

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

určí slovní druhy slovní druhy 

časování sloves – způsoby 

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

určí mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves tvary podstatných jmen 

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

zná druhy přídavných jmen skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých 

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

seznamuje se s druhy zájmen a číslovek slovní druhy 

určuje podmět a přísudek základní skladební dvojice úplná, neúplná 

podmět, podmět nevyjádřený 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

33 

Český jazyk 5. ročník  

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

přísudek 

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

osvojí si shodu podmětu s přísudkem základní skladební dvojice úplná, neúplná 

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

odlišuje větu jednoduchou a souvětí složitější souvětí 

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

tvoří srozumitelná souvětí dělení souvětí na věty 

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

rozvíjí větu jednoduchou rozvíjení vět jednoduchých do souvětí 

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

používá pravidla pro shodu shoda podmětu s přísudkem 

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

podmětu s přísudkem shoda podmětu s přísudkem 

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

vyjadřuje své názory a pocity rozlišování podstatného od méně podstatného – 
hlavní myšlenka textu 

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

odlišuje vyprávění literární od faktického rozlišování podstatného od méně podstatného – 
hlavní myšlenka textu 

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

využívá pro vlastní četbu školní a místní knihovnu beseda o knihách 

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

čte a reprodukuje text dobrodružná literatura 

poezie 

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

vytvoří vlastní literární text tvorba vlastních příběhů 

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

orientuje se v nabídce dětské literatury naučná literatura 

historický román 

fantazy literatura 

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

používá jednoduché literární pojmy základní literární pojmy - báseň, rým, verš, sloka, 
nadpis, pohádka, povídka, dobrodružný román, 
odstavec 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

Český jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

zdokonaluje se ve spisovné výslovnosti zvuková stránka jazyka: přízvuk, melodie, tempo, 
pauzy 
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ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití 

rozpozná spisovný a nespisovný jazyk útvary národního jazyka 

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

určuje druhy vět podle postoje mluvčího zvuková stránka jazyka: přízvuk, melodie, tempo, 
pauzy 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

označí části slova, dokáže tvořit slova příbuzná stavba slova, odvozování 

změny kmenových souhlásek a samohlásek 

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

osvojuje si pravidla pravopisu při odvozování práce s Pravidly 

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

určuje druhy slov a mluvnické kategorie slov ohebných druhy podstatných jmen 

druhy přídavných jmen a jejich pravopis, stupňování 

druhy a skloňování zájmen 

procvičování druhů číslovek 

slovesný způsob 

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

rozšiřuje si vědomosti o základních větných členech přísudek jmenný 

shoda přísudku s podmětem 

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

určuje rozvíjející větné členy ostatní VČ (kromě doplňku) 

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

rozlišuje větu hlavní a vedlejší věta jednoduchá a souvětí 

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

zdokonaluje se v pravopisných jevech pravidla pravopisu podle probíraného učiva 
morfologie a skladby 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

rozpozná popisná fakta a užívá je popis a jeho funkce 

popis pracovního postupu 

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

dodržuje pravidla dialogu a samostatného mluvního 
projevu 

dialogická cvičení k příslušným tématům 
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ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

vybírá vhodné jazykové prostředky ke svým mluvním 
projevům 

mluvní cvičení k příslušným tématům 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

pracuje s odborným textem, vybírá hlavní myšlenky výpisky, výtah, referát 

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

sestaví účelově zaměřený text oznámení, objednávka, inzerát, dopis 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

vytvoří souvislý text k danému tématu vlastní tvořivé psaní 

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

pracuje s literárním textem, interpretuje ukázky z knih a 
kulturních představení 

ukázky k jednotlivým žánrům 

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

přednese vybranou báseň přednes vhodných literárních textů 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

vede si čtenářský deník záznam a reprodukce hlavních myšlenek 

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

získá přehled o literárních žánrech, uvede příklady 
spisovatelů 

poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické a 
dramatické, typické žánry a jejich představitelé 

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

orientuje se v knihovně knihovna jako zdroj informací 

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

pracuje s internetem využití literárních děl a encyklopedií, časopisů a PC 
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ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 

napíše pohádku na volné téma stylistické a jazykové zpracování tématu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

    

Český jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

rozpozná popisná fakta a užívá je subjektivně zabarvený popis 

popis výrobku, uměleckých děl, pracovních postupů 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

vystihne povahu člověka, jeho schopnosti, zájmy, 
zvláštnosti 

charakteristika vnější, vnitřní, líčení, vypravování 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

užívá přirovnání charakteristika vnější, vnitřní, líčení, vypravování 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

subjektivně popíše místo charakteristika vnější, vnitřní, líčení, vypravování 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

dodržuje časovou posloupnost charakteristika vnější, vnitřní, líčení, vypravování 

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

v mluvním projevu prohlubuje poznatky o vhodných 
jazykových prostředcích při komunikaci s vrstevníky i 
dospělými 

mluvní a dialogická cvičení k daným tématům 

zásady dorozumívání a kultury projevu 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

pracuje s odborným textem, vybírá vhodné jazykové 
prostředky 

výtah, referát 

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

vytvoří účelově zaměřený text žádost, pozvánka, životopis 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

vytvoří souvislý text k danému tématu vypravování, líčení, charakteristika 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

rozšiřuje si slovní zásobu používáním slov jedno- a 
mnohoznačných a citově zabarvených 

homonyma, synonyma, antonyma, slova citově 
zabarvená, odborné názvy, frazémy 
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ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

rozpozná způsob tvoření slov, tvoří slova nová 
odvozováním, skládáním, zkracováním 

odvozování sloves, podstatných jmen, přídavných 
jmen, přechylování, užívání složenin, zkratková slova 

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

užívá Pravidla, seznamuje se se SSČ vyhledávání správných tvarů podstatných jmen 

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

procvičuje a ověřuje správné psaní velkých písmen velká písmena, místopisné názvy z oblasti hlavního 
města a regionu, názvy institucí 

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

opakuje znalosti o ohebných slovních druzích opakování mluvnických kategorií 

vztažná zájmena 

slovesný rod 

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

rozlišuje neohebná slova a vyhledává je v textu příslovečné spřežky 

stupňování příslovcí 

předložky, spojky, částice, citoslovce 

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

určuje věty jedno- a dvojčlenné výpověď, věty jedno- a dvojčlenné (i s nevyjádřeným 
podmětem) 

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

určuje slovní druhy, kterými je vyjádřen podmět vyjádření podmětu různými slovními druhy 

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

opakuje učivo o přísudku přísudek slovesný, jmenný se sponou, sponová 
slovesa 

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

určuje rozvíjející větné členy PKS, PKN, postupně rozvíjející, těsný, volný 

předmět, slovesa předmětová a bezpředmětová 

PU, jeho druhy 

doplněk 

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

pozná druh vedlejší věty druhy vedlejších vět, spojovací výrazy, nahrazování 
větných členů VV 

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

pracuje s literárním textem, interpretuje ukázky z knih a 
kulturních představení 

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

dramatizuje ukázku dramatizace 

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

přednese vybranou báseň úprava ukázek z poezie a pověstí 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

vede si čtenářský deník přehled vhodných děl k četbě- 

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

přiřadí autora k literárnímu žánru, stručně 
charakterizuje daný žánr 

poezie lyrická i epická, báje a pověsti, cestopisná 
próza, sci-fi, bajka 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

na základě vlastních zkušeností srovná různá zpracování 
téhož díla 

dobrodružná literatura, lidské osudy- 

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

využívá knihy, časopisy, encyklopedie a internet zpracování vyhledaných informací 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

    

Český jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

užívá charakteristiku vnější a vnitřní jazykové prostředky vhodné k charakteristice (rčení, 
přirovnání, frazém) 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

subjektivně popíše místo líčení, ukázky z literárních děl, jazykové prostředky 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

vybírá vhodné jazykové prostředky ke svým mluvním 
projevům 

kontrast, personifikace, epiteta 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

mluvní a dialogická cvičení k daným tématům 

připravený i nepřipravený projev 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

samostatně vytvoří osnovu textu výtah, výklad, referát 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 

vypracuje výtah z učební látky jiného předmětu výtah, výklad, referát 
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přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

pracuje s textem, vyjadřuje postoje a názory úvaha 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

vytvoří souvislý text k danému tématu charakteristika, líčení, výklad, výtah, referát 

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

vyhledává slova cizího původu slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

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

nahrazuje přejatá slova slovy domácími slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

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

zdokonaluje se v psaní a výslovnosti cizích slov slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

rozšiřuje si slovní zásobu, rozpozná způsob tvoření slov 
a obohacování slovní zásoby 

slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 

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

rozlišuje jednotlivé útvary českého jazyka spisovný jazyk, ukázky nářečí, obecná čeština 

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

opakuje znalosti o ohebných i neohebných druzích slov opakování MK 

spojky souřadicí a podřadicí 

slovesa dokonavá a nedokonavá 

slovesné třídy a vzory 

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

s pomocí Pravidel určuje správné tvary slov správné tvary podstatných jmen a sloves při 
skloňování s časování 

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

procvičuje znalosti o větě jedno- a dvojčlenné, o ZVČ i 
OVČ 

větné členy 

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

rozliší přístavek a větu přístavkový vztah 

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

určuje významový poměr mezi VČ a několikanásobnými 
VČ 

souřadné poměry v několikanásobném VČ 

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

rozlišuje souvětí souřadné a podřadné významové poměry mezi souřadně spojenými větami 

spojky a spojovací výrazy 

druhy VV a interpunkce 

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

pracuje s literárním textem, interpretuje ukázky z knih a 
kulturních představení 

ukázky k jednotlivým žánrům 

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

dramatizuje ukázku a přednese vybranou báseň úprava dramatu 

vybrané básně 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

vede si čtenářský deník záznam a reprodukce hlavních myšlenek 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

zhodnotí shlédnuté divadelní i filmové představení záznam a reprodukce hlavních myšlenek 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty 

porovná prvky typické pro literaturu hodnotnou a 
konzumní 

klasické umělecké dílo versus komiks, časopisy, 
červená knihovna 

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

charakterizuje literární žánr a přiřadí k němu autora pověst, bajka, román, píseň, epigram, satira, drama, 
filmová a televizní tvorba, science fiction 

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

určuje hlavní vývojová období české a světové literatury 
a jejich představitele 

literatura od počátku věku (Bible, staročínská poezie) 

středověká literatura 

17. a 18. století 

19. a počátek 20. století 

20. století po současnost 

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

rozliší tvorbu romantickou a realistickou romantismus versus realismus 
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ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

na základě vlastních zkušeností srovná různá zpracování 
téhož díla 

typické žánry a jejich představitelé 

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

využívá knihy, časopisy, encyklopedie a internet jako 
zdroj informací 

zpracování vyhledaných informací 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

    

Český jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

vyhledá, ověří a použije informace ke zpracování 
odborného popisu 

popis předmětu, zvířete, popis pracovního postupu 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

formuluje subjektivní pocity a řadí události do časové 
posloupnosti 

popis děje 

dialogická cvičení na dané téma- 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

uplatňuje zkušenosti, názory a postoje při zpracování 
daného úvahového tématu 

úvaha 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

formuluje názory v dialogu s partnerem popis děje 

dialogická cvičení na dané téma- 

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

vyjádří vlastními slovy rozdíl mezi dobrými a 
manipulativními publicistickými útvary 

interview, inzerát, reklama, fejeton, reportáž, 
komentář 

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

dodržuje zásady jazykové kultury zásady dorozumívání, zásady kultivovaného projevu 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

vybírá vhodné jazykové prostředky ke svým mluvním 
projevům 

mluvní cvičení na dané téma 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

používá různé způsoby nonverbálního projevu pantomima, dramatizace 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 

na základě vlastních zkušeností diskutuje o daném 
tématu 

diskuse a její pravidla 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

z poslouchaného textu vypíše poznámky a z nich vytvoří 
stručný výklad 

výpisky, výtah, výklad 
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ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

z vyhledaných informací vytvoří referát referát, informační zdroje 

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

vytvoří účelově zaměřený text a dodržuje jeho formu životopis, sebecharakteristika 

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

sestaví text podle osnovy a používá vhodné prostředky 
návaznosti 

popis 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

vytvoří souvislý text k danému tématu úvaha, proslov, vypravování 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

pokouší se o vlastní tvořivé psaní úvaha, proslov, vypravování 

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

užívá frekventovaná přejatá slova a jména (včetně 
skloňování) 

skloňování obecných a vlastních jmen přejatých, jejich 
pravopis 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

opakuje znalosti o stavbě slova a způsobech tvoření slov 
a o významu tvoření slov 

slova jedno- a mnohoznačná, synonyma, homonyma, 
antonyma, odvozování, zkratky, zkratková slova 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

uvede příklady metaforického a metonymického 
přenesení slov 

metafora, metonymie 

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

vyhledává význam cizího slova práce se Slovníkem cizích slov, Českým jazykem, 
Stručnou mluvnicí českou, Pravidly českého pravopisu 
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ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

vyhledá informace v gramatických přehledech a 
příručkách 

práce se Slovníkem cizích slov, Českým jazykem, 
Stručnou mluvnicí českou, Pravidly českého pravopisu 

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

seznámí se s etapami vývoje českého jazyka vývoj od 10. století po současnost archaismy, 
historismy, neologismy 

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

porovná ukázky různých historických období vývoj od 10. století po současnost archaismy, 
historismy, neologismy 

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

vyjmenuje skupiny slovanských jazyků, podle vlastní 
zkušeností uvede příklady 

slovanské jazyky, zvláště slovenština 

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

vyjmenuje útvary českého jazyka a srovnává jejich užití spisovný jazyk, obecná čeština, ukázky nářečí, slang 

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

opakuje znalosti o jménech a slovesech jména, jejich druhy a tvary 

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

seznámí se s tvořením přechodníků a podstatných jmen 
slovesných 

přechodníkové vazby a jejich užití, podstatná jména 
slovesná 

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

procvičuje znalosti o typech vět a větných členů věty podle postoje mluvčího, věty jedno a dvojčlenné, 
VČ základní a rozvíjející 

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

seznámí se se zvláštnostmi větné stavby samostatný VČ, OSVČ, elipsa 

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

určuje druhy VV, určuje poměry mezi souřadně 
spojenými větami podle spojek, graficky znázorní složité 
souvětí 

souvětí podřadné 

souvětí souřadné, nejčastější spojky 

vztahy mezi větami ve složitém souvětí, jejich 
závislost, vložené věty, vsuvka 

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

užívá správně slovosled hlavní zásady českého slovosledu 

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

zdůvodní a správně používá interpunkci ve větě 
jednoduché i souvětí 

pravopis syntaktický 
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Český jazyk 9. ročník  

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

pracuje s literárním textem, orientuje se v jeho 
struktuře 

ukázky k jednotlivým žánrům 

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

rozumí významu a smyslu literárního textu interpretace literárního textu 

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

přednese vybranou báseň přednes vhodných literárních textů 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

na základě čtenářské zkušenosti srovnává formální, 
stylové a jazykové prostředky typické pro určitého 
autora 

typické žánry a jejich představitelé 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

zhodnotí shlédnuté divadelní i filmové představení, 
diskutuje o některých situacích a chování hlavních 
hrdinů 

vybraná díla k četbě, shlédnuté filmy a divadelní 
představení 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

vede si čtenářský deník vybraná díla k četbě, shlédnuté filmy a divadelní 
představení 

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

napíše jednoduchou bajku, povídku stylistická a jazyková pravidla zpracování tématu 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty 

posoudí kvalitu literárního díla a na základě čtenářských 
zkušeností vypracuje referát, doporučí ostatním 

ukázky k referátům 

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

charakterizuje jednotlivé literární žánry a přiřadí k nim 
texty 

moderní pohádky, parodie, fejeton, humoristická 
povídka, písňové texty, poezie epická i lyrická, román, 
novela 

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

vyjmenuje literární směry přelomu a 1. třetiny 20. 
století a stručně je charakterizuje 

dadaismus, poetismus, surrealismus (prokletí básníci) 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

na základě vlastních zkušeností srovná různá zpracování 
téhož díla a zhodnotí je 

typické žánry a jejich představitelé 

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

využívá knihy, časopisy, encyklopedie a internet jako 
zdroj informací 

vybrané informace o autorovi i díle, možnosti 
zpracování do formy referátu 
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Český jazyk 9. ročník  

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace 

tvorba vhodných jazykových projevů dle komunikační 
situace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 3 3 3 4 4 4 4 29 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí 
světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopností žáka dorozumět se v reálných situacích běžného života. Žáci 
využívají anglický jazyk jako prostředek umožňující přístup k informacím, snadnou a pohotovou 
komunikaci, čímž dochází k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávací obsah 
předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do vzdělávací 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je 
výstupní úrovní A2. 
 
 

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

Výuka anglického jazyka začíná na 1. stupni, kdy jde o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku, vytváření 
pozitivního vztahu k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních postupů a 
strategií. Žáci začínají s rozvojem poslechu a mluvení v 1. a 2. ročníku, poté následuje rozvoj čtení s 
porozuměním ve 3. ročníku a ve 4. a 5. ročníku rovněž psaní. Výstupní úrovní na konci 1. stupně je úroveň 
A1. Na 2. stupni se rozvíjí a prohlubují dovednosti komunikace, rozšiřuje se slovní zásoba. Žáci rozšiřují své 
jazykové znalosti v propojení s dalšími předměty a zdroji vzdělávání. Během výuky si osvojují a prohlubují 
pracovní dovednosti a návyky potřebné k efektivnímu užití anglického jazyka v každodenním životě.  
Povinná výuka anglického jazyka začíná od 1. ročníku a pokračuje v ročníku druhém s hodinovou dotací 2 
hodiny týdně. Od 3. ročníku se hodinová dotace zvyšuje na 3 hodiny týdně a tato přetrvává do 5. ročníku, 
od 6. ročníku po ročník 9. je hodinová dotace 4 hodiny týdně. V ročnících, kde je to možné, dochází k 
rozdělení třídy na dvě jazykové skupiny, což vede k efektivnějšímu způsobu výuky. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 
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Název předmětu Anglický jazyk 

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

Kompetence k učení: 
- žák si osvojuje strategii učení, kterou využívá jako motivaci pro celoživotní učení 
Klademe důraz na pochopení a porozumění textu v anglickém jazyce z různých zdrojů, schopnost třídit a 
vyhledávat informace, využití jazyka v praktickém životě a schopnost použít různé informační zdroje, 
zařazujeme přiměřené informace o reáliích anglicky mluvících zemí, úkoly vycházející z životních situací, 
jazykové hry a kvízy a pochvalu jako motivační prvek, umožňujeme realizaci vhodných nápadů žáků v 
projektech. 

Kompetence k řešení problémů: 
- žák využívá a vede svůj potenciál k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 
Klademe důraz na rozpoznání reálného problému na základě čteného nebo slyšeného textu, využití 
získaných vědomostí a dovedností k hledání různých způsobů řešení problémů, schopnost poradit si v 
problémové situaci a určení správného postupu řešení problému, zařazujeme modelové situace, různé 
typy her, práci ve skupinách, logické úlohy v anglickém jazyce a křížovky, umožňujeme práci s médii a 
využití informačních technologií. 

Kompetence komunikativní: 
- žák používá všestrannou a účinnou komunikaci 
Klademe důraz na ústní komunikaci a vytvoření základu pro další osvojování jazyka, rozšiřování slovní 
zásoby, uplatnění získaných znalostí v podmínkách reálné komunikace, správnou formulaci myšlenek a 
názorů v anglickém jazyce a kultivovaný projev, zařazujeme práci se slovníkem a audiovizuální technikou, 
umožňujeme práci s internetem a využití anglického jazyka při komunikaci různými komunikačními 
prostředky (chat, elektronická pošta) 

Kompetence sociální a personální: 
- žák spolupracuje a respektuje práci vlastní i druhých 
Klademe důraz na účinnou spolupráci při řešení úloh ve skupinách, respektování názoru druhých, 
sebehodnocení a hodnocení druhých, zařazujeme úkoly, na jejichž řešení je potřeba spolupracovat s 
ostatními spolužáky a seznamujeme se zvyky a kulturou anglicky mluvících zemí, umožňujeme vzájemnou 
pomoc při zadané práci. 

Kompetence občanské: 
- žák  uplatňuje svá práva a plní své povinnosti 
Klademe důraz na odpovědný přístup ke studiu anglického jazyka, rozvoj ekologického myšlení a 
respektování názorových rozdílů při řešení zadaných úkolů, zařazujeme úkoly na téma moje povinnosti, 
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Název předmětu Anglický jazyk 

moje koníčky apod., umožňujeme seberealizaci žáků v projektech a samostatných úkolech a možnost 
předložit nepovinné referáty zaměřené na probíraná témata. 

Kompetence pracovní: 
- žák poznává a rozvíjí své schopnosti i reálné možnosti a uplatňuje získané vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 
Klademe důraz na šetrné zacházení s pracovními pomůckami, dodržování zásad bezpečnosti při hodinách 
anglického jazyka, sebekritický přístup k vlastním schopnostem, vytváření efektivního pracovního postupu 
a uvědomění si důležitosti znalosti anglického jazyka pro budoucí studium a povolání, zařazujeme úkoly na 
téma moje budoucí kariéra, specifikaci různých povolání v anglickém jazyce, diskuze o možnosti studia v 
zahraničí, umožňujeme práci s internetem a používání slovníku. 

Kompetence digitální: 
- žák efektivně využívá prostředky informačních technologií 
Klademe důraz na způsoby získávání konkrétních informací na internetu, bezpečnou komunikaci, kritické 
myšlení a porovnávání informací z různých zdrojů. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni na základě podílu samostatného a osobního přístupu, zodpovědnosti a aktivního 
zájmu o vyučovací předmět. Určujícím pravidlem je rovněž osvojení cílů, motivace, schopnost uplatňovat 
osvojené vědomostmi a dovednostmi, tvořivost myšlení a řešení přiměřených problémů, práce s 
informacemi a schopnost spolupracovat. 

    

Anglický jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

slovesné pokyny 
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Anglický jazyk 1. ročník  

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

žák porozumí krátkým a jednoduchým otázkám 
souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu 
pokládány pomalu a s pečlivou výslovností – přiřadí 
nebo ukáže obrázek, doplní jednoduchou odpověď, 
vykoná činnost 

lidé, zvířata a věci kolem nás 

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

žák rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém 
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

pozdravy 

představení 

číslovky 

barvy 

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

žák porozumí významu slov a slovních spojení 
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který 
je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální 
oporu – vybere a přiřadí obrázek, ukáže obrázek, seřadí 
obrázky 

barvy 

slovesné pokyny 

lidé, zvířata a věci kolem nás 

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

žák zachytí konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
mluveném textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu 

číslovky 

barvy 

lidé, zvířata a věci kolem nás 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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Anglický jazyk 1. ročník  

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

    

Anglický jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

žák porozumí krátkým a jednoduchým otázkám 
souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu 
pokládány pomalu a s pečlivou výslovností – přiřadí 
nebo ukáže obrázek, doplní jednoduchou odpověď, 
vykoná činnost 

osobní informace 

ve škole 

číslovky 

barvy 

zvířata 

přídavná jména 

podstatná jména 

oznamovací a tázací věty 

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

žák rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém 
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

ve škole 

barvy 

zvířata 

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

žák porozumí významu slov a slovních spojení 
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který 
je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální 
oporu – vybere a přiřadí obrázek, ukáže obrázek, seřadí 
obrázky 

osobní informace 

ve škole 

číslovky 

barvy 

zvířata 

přídavná jména 
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podstatná jména 

oznamovací a tázací věty 

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

žák zachytí konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
mluveném textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu 

osobní informace 

ve škole 

číslovky 

barvy 

zvířata 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

    

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

žák porozumí krátkým a jednoduchým otázkám 
souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu 
pokládány pomalu a s pečlivou výslovností – přiřadí 
nebo ukáže obrázek, doplní jednoduchou odpověď, 
vykoná činnost 

ve škole 

na ulici 

jídlo a pití 

doma 

oblečení 

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

žák rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém 
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

ve škole 

na ulici 

jídlo a pití 

doma 

oblečení 

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

žák porozumí významu slov a slovních spojení 
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který 
je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální 
oporu – vybere a přiřadí obrázek, ukáže obrázek, seřadí 
obrázky 

ve škole 

na ulici 

jídlo a pití 

doma 

oblečení 

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

žák zachytí konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
psaném textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, má-li k dispozici vizuální oporu 

ve škole 

na ulici 

jídlo a pití 

doma 

oblečení 

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

žák zachytí konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
mluveném textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu 

ve škole 

na ulici 

jídlo a pití 

doma 

oblečení 

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

žák rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém a 
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, rozliší mluvenou a psanou podobu, přiřadí 
mluvenou podobu k psané s vizuální oporou 

představení 

poděkování 

ve škole 

na ulici 

číslovky 

barvy 

jídlo a pití 

doma 

oblečení 

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

žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 
se představí, kde bydlí, co umí/neumí, co má rád/nerad 
na základě textové nebo vizuální předlohy 

pozdravy 

představení 

ve škole 

na ulici 

barvy 

jídlo a pití 

doma 

oblečení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

    

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

porozumí krátkým a jednoduchým otázkám souvisejícím 
s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a 
s pečlivou výslovností 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

hodiny 

v restauraci 

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

vybere, přiřadí obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 
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v restauraci 

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

řídí se krátkými a jednoduchými verbálními pokyny 
učitele 

každodenní činnosti 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém a 
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

v restauraci 

reálie anglicky mluvících zemí 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících 
se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu – 
vybere obrázek nebo text znázorňující význam daného 
slova nebo slovního spojení, vykoná činnost 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

v restauraci 

reálie anglicky mluvících zemí 

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

zachytí konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 
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ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

v restauraci 

reálie anglicky mluvících zemí 

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

porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého 
poslechového textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu – doplní obrázek nebo text znázorňující téma 
nebo obsah daného textu 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

v restauraci 

reálie anglicky mluvících zemí 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů použije základní zdvořilostní obraty ve velmi krátkých a 
pomalu vedených rozhovorech 

rodina a přátelé 

zájmy (sport, TV pořady) 

každodenní činnosti 

slovesa být, mít, mít rád 

podstatná jména 

zájmena osobní a přivlastňovací 

výslovnost 

přízvuk ve slově 

intonace při otázce 

délka samohlásek 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, 
ve kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 
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osobách, zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na 
podobné informace zeptá za použití jednoduchých 
slovních spojení a otázek 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

v restauraci 

reálie anglicky mluvících zemí 

slovesa být, mít, mít rád 

podstatná jména 

číslovky 1-100 

zájmena osobní a přivlastňovací 

předložky 

přítomný čas průběhový – tvar 

výslovnost 

přízvuk ve slově 

intonace při otázce 

délka samohlásek 

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

se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, 
umí/neumí, má rád/nerad za použití jednoduchých 
slovních spojení a vět 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

každodenní činnosti 

slovesa být, mít, mít rád 

výslovnost 

přízvuk ve slově 

intonace při otázce 

délka samohlásek 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

62 

Anglický jazyk 4. ročník  

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

sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech za 
použití jednoduchých slovních spojení a vět - jméno, 
věk, kde bydlí, co umí/neumí, mají rádi/neradi 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

zájmy (sport, TV pořady) 

každodenní činnosti 

slovesa být, mít, mít rád 

výslovnost 

přízvuk ve slově 

intonace při otázce 

délka samohlásek 

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

reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a 
vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho 
rodiny a kamarádů – sdělí jméno, věk, kde bydlí, co 
dělá, vlastní a umí, má rád/nerad 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

zájmy (sport, TV pořady) 

každodenní činnosti 

výslovnost 

přízvuk ve slově 

intonace při otázce 

délka samohlásek 

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

odpoví a poskytne konkrétní informace, které se 
vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, 
jednoduchých slovních spojení a vět 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

v restauraci 

reálie anglicky mluvících zemí 

slovesa být, mít, mít rád 
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podstatná jména 

zájmena osobní a přivlastňovací 

předložky 

přítomný čas průběhový – tvar 

výslovnost 

přízvuk ve slově 

intonace při otázce 

délka samohlásek 

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

vyžádá konkrétní informace, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých 
slovních spojení a vět 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

v restauraci 

reálie anglicky mluvících zemí 

slovesa být, mít, mít rád 

podstatná jména 

číslovky 1-100 

zájmena osobní a přivlastňovací 

předložky 

abeceda 

přítomný čas průběhový – tvar 

výslovnost 

přízvuk ve slově 

intonace při otázce 
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délka samohlásek 

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

najde konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
textu, který souvisí s osvojovanými tématy 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

v restauraci 

reálie anglicky mluvících zemí 

dopis 

komiks 

pohádka 

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

rozpozná známá slova a slovní spojení v krátkém textu z 
běžného života 

dopis 

komiks 

pohádka 

popis 

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

porozumí významu slov, slovních spojení a 
jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z 
běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu přiřadí 
nebo doplní obrázek nebo text znázorňující význam 
daného slova nebo slovního spojení 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

části těla 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

měsíce, dny v týdnu 

hodiny 

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

porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k 
tématům z běžného $života a je podpořen obrazem 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

každodenní činnosti 

hodiny 

v restauraci 

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

napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se 
představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, 
umí, má rád/nerad 

slovesa být, mít, mít rád 

podstatná jména 

číslovky 1-100 

zájmena osobní a přivlastňovací 

předložky 

dopis 

popis 

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

napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 
představí členy své rodiny, kamarády, uvede jejich věk, 
kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

zájmy (sport, TV pořady) 

oblíbené jídlo, pití 

ve městě 

dopis 

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

sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a 
vět krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí 
konkrétní informace nebo se na ně zeptá za použití 
základních zdvořilostních obratů 

slovesa být, mít, mít rád 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře doplní informace číselné i nečíselné povahy, které se 
týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 
předmětů a činností z běžného života 

rodina a přátelé 

můj domov a můj pokoj 

zájmy (sport, TV pořady) 

každodenní činnosti 

číslovky 1-100 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

žák porozumí krátkým a jednoduchým otázkám 
souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu 
pokládány pomalu a s pečlivou výslovností, vybere, 
přiřadí obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost 

krátké dialogy 

interview 

seznámení 

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

žák se řídí krátkými a jednoduchými verbálními pokyny 
učitele při práci s učebnicí, pohybu po třídě, řešení 
jazykových úkolů 

rozkazy, povely 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

žák rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém a 
zřetelně vyslovovaném projevu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům 

popis 

krátké dialogy 

interview 

video 

seznámení 

představení 

osobní údaje 

volný čas 

škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 

zvířata 

nakupování, obchody 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

žák porozumí významu slov a slovních spojení 
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který 
je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální 
oporu - vybere obrázek nebo text znázorňující význam 
daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost 

komiks 

popis 

interview 

volný čas 

škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 

zvířata 

nakupování, obchody 

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

žák zachytí konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným 

popis 

email 

formální a neformální pozdrav 
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tématům a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu 

osobní údaje 

volný čas 

škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 

zvířata 

nakupování, obchody 

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

žák porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého 
poslechového textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu - doplní obrázek nebo text znázorňující téma 
nebo obsah daného textu 

komiks 

popis 

představení 

osobní údaje 

volný čas 

škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 

zvířata 

nakupování, obchody 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák použije základní zdvořilostní obraty ve velmi 
krátkých a pomalu vedených rozhovorech 

krátké dialogy 

interview 

formální a neformální pozdrav 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených 
rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní informace o 
sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, 
činnostech nebo se na podobné informace zeptá za 
použití jednoduchých slovních spojení a otázek 

krátké dialogy 

interview 

formální a neformální pozdrav 

seznámení 

představení 

osobní údaje 

volný čas 
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škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 

zvířata 

nakupování, obchody 

časové údaje 

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

žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, 
vlastní, umí, neumí, má rád, nemá rád za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět 

tvorba videa 

seznámení 

představení 

osobní údaje 

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

žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech 
za použití jednoduchých slovních spojení a vět - jméno, 
věk, kde bydlí, co umí, co neumí, má rád, nemá rád 

popis 

tvorba videa 

představení 

osobní údaje 

volný čas 

rodina 

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

žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení 
a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho 
rodiny a kamarádů, sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělá, 
vlastní a umí, má rád 

krátké dialogy 

interview 

tvorba videa 

seznámení 

představení 

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

žák odpoví a poskytne konkrétní informace, které se 
vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, 
jednoduchých slovních spojení a vět 

popis 

tvorba videa 

volný čas 

škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 
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zvířata 

nakupování, obchody 

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

žák vyžádá konkrétní informace, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých 
slovních spojení a vět 

krátké dialogy 

interview 

osobní údaje 

volný čas 

škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 

zvířata 

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

žák najde konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
textu, který souvisí s osvojovanými tématy 

popis 

zjednodušená četba 

volný čas 

škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 

zvířata 

nakupování, obchody 

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

žák rozpozná známá slova a slovní spojení v krátkém 
textu z běžného života 

komiks 

email 

zjednodušená četba 

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

žák porozumí významu slov, slovních spojení a 
jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z 
běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu, přiřadí 
nebo doplní obrázek nebo text znázorňující význam 
daného slova nebo slovního spojení 

komiks 

email 

zjednodušená četba 

žák porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje 
k tématům z běžného života a je podpořen obrazem 

komiks 

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

zjednodušená četba 

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

žák napíše jednoduchá slovní spojení a věta, ve kterých 
se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, 
umí a má rád 

popis 

představení 

osobní údaje 

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

žák napíše jednoduchá slovní spojení nebo věty, ve 
kterých představí členy své rodiny, kamarády, uvede 
jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí a mají rádi 

osobní údaje 

škola a třída 

rodina 

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

žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních 
spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve 
kterém sdělí konkrétní informace nebo se na ně zeptá 
za použití základních zdvořilostních obratů 

email 

formální a neformální pozdrav 

seznámení 

představení 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře žák doplní informace číselné i nečíselné povahy, které 
se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo 
předmětů a činností z běžného života 

osobní údaje 

volný čas 

škola a třída 

rodina 

dům, domov 

domácí práce 

zvířata 

časové údaje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém 
projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 

popis 

krátké dialogy 

reálie anglicky mluvících zemí 

zvířata 

video 

sport 

škola 

domácí povinnosti 

jídlo 

město 

svátky 

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

žák porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

osobní rozhovor 

zvířata 

sport 

škola 

domácí povinnosti 

jídlo 

město 

svátky 

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, každodenních činností, 
potřeb a způsobu života. 

osobní rozhovor 

sport 

škola 

město 

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje 

krátké dialogy 

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví 
na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 
výpovědi reaguje 

krátké dialogy 

sport 

škola 

domácí povinnosti 

město 

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

žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 
mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na podobné 
výpovědi reaguje 

krátké dialogy 

osobní rozhovor 

osobní informace 

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

žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat 
v každodenních situacích za použití slovních spojení a 
vět 

krátké dialogy 

osobní rozhovor 

zvířata 

sport 

škola 

domácí povinnosti 
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jídlo 

město 

osobní informace 

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

žák krátce pohovoří na osvojené téma podle předem 
připravené osnovy nebo s vizuální oporou 

popis 

reálie anglicky mluvících zemí 

zvířata 

projekt na známé téma 

tvorba videa 

sport 

škola 

domácí povinnosti 

jídlo 

město 

svátky 

osobní informace 

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

žák je schopen vytvořit krátký příběh za použití slovní 
zásoby týkající se osvojovaných témat 

popis 

reálie anglicky mluvících zemí 

zvířata 

tvorba videa 

sport 

škola 

domácí povinnosti 

jídlo 

město 

osobní informace 

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

žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné 
povahy v jednoduchém textu vztahujícímu se k 
tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém 
životě 

popis 

zvířata 

e-mail 

zjednodušená četba 
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sport 

škola 

domácí povinnosti 

jídlo 

město 

svátky 

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

žák porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních témat 

popis 

e-mail 

zjednodušená četba 

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

žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě 

popis 

e-mail 

zjednodušená četba 

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

žák porozumí běžným označením a nápisům na 
veřejných místech, které se týkají orientace, 
upozornění, varování, zákazu, časových údajů 

město 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny, 
předmětů nebo činností, které běžně vykonává 

osobní informace 

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

žák napíše jednoduchý e-mail, popíše svoji rodinu, 
školu, své bydliště, vypíše své volnočasové aktivity 

e-mail 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení žák reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 
dopisu, e-mailu, vzkazu 

e-mail 

osobní informace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů 

Dialog 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Slavní umělci 

Americké svátky 

České tradice 

Geografie, světové strany 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 
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Město, směry 

Turistické informace 

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

zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy 
(např. o osobách, prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, způsobu života) v pomalu a 
zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům 

Dialog 

Osobní rozhovor 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Slavní umělci 

Narozeninová oslava 

Americké svátky 

České tradice 

Geografie, světové strany 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 

Město, směry 

Turistické informace 

Vyjádření množství 

Datum 

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

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

Dialog 

Osobní rozhovor 

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

porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Slavní umělci 

Narozeninová oslava 

Americké svátky 

České tradice 

Geografie, světové strany 
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Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 

Město, směry 

Turistické informace 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 
mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti 
pomoci 

Itinerář cesty 

Dialog 

Osobní rozhovor 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Narozeninová oslava 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 

Vyjádření souhlasu, nesouhlasu - So do I. / Me too. / I 
don’t. 

Srovnávání 

Schopnosti - can / can’t 

Vyjádření modality 

Vyjádření budoucnosti - to be going to, will, won't 

Vazba would like to / wouldn’t like to 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje 

Dialog 

Osobní rozhovor 

Město, směry 

Turistické informace 

Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa 

Minulý čas prostý - zápor/ otázka 

Minulý čas průběhový 
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Vyjádření souhlasu, nesouhlasu - So do I. / Me too. / I 
don’t. 

Schopnosti - can / can’t 

Datum 

Vyjádření modality 

Vazba would like to / wouldn’t like to 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví 
na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 
výpovědi reaguje 

Dialog 

Osobní rozhovor 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Narozeninová oslava 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 

Město, směry 

Turistické informace 

Plány do budoucna 

Vyjádření budoucnosti - to be going to, will, won't 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 
mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje a na podobné 
výpovědi reaguje 

Dialog 

Osobní rozhovor 

Vyjádření souhlasu, nesouhlasu - So do I. / Me too. / I 
don’t. 

Vyjádření modality 

Vazba would like to / wouldn’t like to 

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

poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v 
každodenních situacích za použití slovních spojení a vět 

Deník 

Příběh 

Článek 

E-mail 

Ilustrovaný příběh, komiks 
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Zjednodušená četba 

Formulář 

Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa 

Minulý čas prostý - zápor/ otázka 

Minulý čas průběhový 

Vyjádření souhlasu, nesouhlasu - So do I. / Me too. / I 
don’t. 

Vyjádření množství 

Srovnávání 

Schopnosti - can / can’t 

Plány do budoucna 

Datum 

Vyjádření modality 

Vyjádření budoucnosti - to be going to, will, won't 

Vazba would like to / wouldn’t like to 

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

krátce pohovoří na osvojené téma podle předem 
připravené osnovy nebo s vizuální oporou 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Slavní umělci 

Pohádka 

Narozeninová oslava 

Americké svátky 

České tradice 

Geografie, světové strany 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 

Město, směry 

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

je schopen vytvořit krátký příběh za použití slovní 
zásoby týkající se osvojovaných témat 

Příběh 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Slavní umělci 

Fantastické postavy 

Pohádka 

Narozeninová oslava 

Americké svátky 

České tradice 

Geografie, světové strany 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 

Město, směry 

Turistické informace 

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

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají 
osvojených tematických okruhů, zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Slavní umělci 

Narozeninová oslava 

Americké svátky 

České tradice 

Geografie, světové strany 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 

Město, směry 

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

najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy v 
jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se 
kterými se může běžně setkat ve svém životě 

Blog 

Inzerát 

Itinerář cesty 

Deník 

Příběh 

Článek 

E-mail 

Ilustrovaný příběh, komiks 

Zjednodušená četba 

Báseň 

Formulář 

Sporty 

Jídlo 

Filmy 

Slavní umělci 

Kulturní blog 

Fantastické postavy 

Pohádka 

Narozeninová oslava 

Americké svátky 

České tradice 

Geografie, světové strany 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Počasí 

Město, směry 

Turistické informace 

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

porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních témat, vybere, přiřadí, 

Blog 

Inzerát 
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ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
obsah daného textu 

Itinerář cesty 

Deník 

Příběh 

Článek 

E-mail 

Ilustrovaný příběh, komiks 

Zjednodušená četba 

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

odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě 

Zjednodušená četba 

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

porozumí běžným označením a nápisům na veřejných 
místech, které se týkají orientace, upozornění, varování, 
zákazu, časových údajů 

Město, směry 

Turistické informace 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 
vykonává 

Blog 

Inzerát 

Itinerář cesty 

Deník 

Příběh 

E-mail 

Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa 

Minulý čas prostý - zápor/ otázka 

Minulý čas průběhový 

Vyjádření souhlasu, nesouhlasu - So do I. / Me too. / I 
don’t. 

Vyjádření množství 

Srovnávání 

Schopnosti - can / can’t 

Vyjádření modality 

Vyjádření budoucnosti - to be going to, will, won't 

Vazba would like to / wouldn’t like to 
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CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři učí se psát deník Deník 

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

napíše jednoduchý příběh v minulém čase Příběh 

Minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa 

Minulý čas prostý - zápor/ otázka 

Minulý čas průběhový 

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

napíše jednoduchý článek na téma tradice Článek 

Americké svátky 

České tradice 

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

napíše jednoduchý článek na téma doprava, cestování Blog 

Článek 

Geografie, světové strany 

Výlet, dovolená 

Město, směry 

Turistické informace 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají 
jeho osoby 

E-mail 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 
dopisu nebo odpovědi na inzerát 

Inzerát 

E-mail 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení napíše neformální e-mail na téma dovolená E-mail 

Geografie, světové strany 

Výlet, dovolená 

Aktivity na dovolené 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech, které se týkají osvojených tematických okruhů 

Krátké dialogy 

Oslavy, svátky 

Česká republika 

Budoucnost 

Kanada 

Životní prostředí 

Problémy teenagerů 
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Zdraví, zdravé návyky 

Nemoci a symptomy 

Části těla 

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

zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy v 
pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

Příběh 

Reálie anglicky mluvících zemí 

Oslavy, svátky 

Česká republika 

Předpověď počasí 

Kanada 

Životní prostředí 

Můj život v budoucnosti 

Nejlepší přítel 

Problémy teenagerů 

Pracovní místa, pozice, zkušenosti 

Zdraví, zdravé návyky 

Nemoci a symptomy 

Části těla 

UK, národní zvyky a stereotypy 

ČR, národní zvyky a stereotypy 

Britská královská rodina 

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

rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho 
osoby 

Osobní rozhovor 

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

porozumí tématu / obsahu krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům, vybere, 
přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného textu 

Blog 

Vlog 

Popis obrázků 

Příběh 

Oslavy, svátky 

Česká republika 

Předpověď počasí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

87 

Anglický jazyk 8. ročník  

Kanada 

Životní prostředí 

Problémy teenagerů 

Pracovní místa, pozice, zkušenosti 

Zdraví, zdravé návyky 

Nemoci a symptomy 

Části těla 

UK, národní zvyky a stereotypy 

ČR, národní zvyky a stereotypy 

Britská královská rodina 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 
mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti 
pomoci 

Krátké dialogy 

Osobní rozhovor 

Trpný rod 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje 

Krátké dialogy 

Osobní rozhovor 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví 
na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 
výpovědi reaguje 

Krátké dialogy 

Osobní rozhovor 

Vyjádření budoucnosti: going to / will 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 
mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné 
výpovědi reaguje 

Krátké dialogy 

Osobní rozhovor 

Plány a cíle pro školní rok 

Oslavy, svátky 

Budoucnost 

Životní prostředí 

Problémy teenagerů 

Zdraví, zdravé návyky 
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Nemoci a symptomy 

Části těla 

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

poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v 
každodenních situacích za použití slovních spojení a vět 

Srovnávání: more than, fewer than, less than, as much 
/ many as 

Vyjádření preference: would rather, prefer 

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

krátce pohovoří na osvojené téma předem připravené 
osnovy nebo s vizuální oporou 

Projekt na známé téma 

Plány a cíle pro školní rok 

Česká republika 

Životní prostředí 

Zdraví, zdravé návyky 

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

vytvoří krátký příběh za použití slovní zásoby týkající se 
osvojovaných témat 

Blog 

Vlog 

Tvorba plakátu 

Esej 

Příběh 

Články 

Videa 

Ilustrované příběhy, komiksy 

Tvorba videa 

Slovníček 

Mapy 

Myšlenková mapa 

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

najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy 
(např. o prostředí, v němž žije, každodenních 
činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, 
způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k 
tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém 
životě 

Pracovní inzerát 

Zjednodušená četba 

Formuláře 

Čísla 

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

porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních témat, vybere, přiřadí, 

Příběh 

Články 
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ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující 
obsah daného textu 

Reálie anglicky mluvících zemí 

Zjednodušená četba 

Formuláře 

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

odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě 

Příběh 

Články 

Zjednodušená četba 

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

porozumí běžným označením a nápisům na veřejných 
místech, která se týkají např. orientace, upozornění, 
varování, zákazu, časových údajů 

1. podmínková věta 

2. podmínková věta 

Předpřítomný čas prostý 

Předpřítomný čas prostý + příslovce 

Předpřítomný čas prostý + since / for 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 
vykonává 

Blog 

Vlog 

Kvíz 

Životopis 

Psaní osobního profilu 

E-mail 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní identifikační kartu Formuláře 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři napíše nákupní seznam Oslavy, svátky 

Zdraví, zdravé návyky 

Čísla 

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

napíše jednoduchý e-mail, popíše svoji rodinu, školu, 
své bydliště, vypíše svoje volnočasové aktivity 

Blog 

Vlog 

E-mail 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 
dopisu, vzkazu, e-mailu 

Blog 

Vlog 

E-mail 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

90 

Anglický jazyk 8. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy v 
pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

Příběh 

Osobní rozhovor 

Budoucí kariéra 

Jídlo a stravování 

Plány na víkend 

Volnočasové aktivity 

Ubytování, rezervace 

Na letišti 

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

porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

Pravidla 

Reálie anglicky mluvících zemí 

Budoucí kariéra 

Druhy profesí 

Jídlo a stravování 

V restauraci 

Plány na víkend 

Volnočasové aktivity 

Doprava a dopravní prostředky 

Druhy dopravy 

Veřejná doprava 

Nákup jízdenky 

Ubytování, rezervace 

Na letišti 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkého, 
jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho 
samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li 
mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti 
pomoci 

Motivační rozhovor 

Krátké dialogy 

Osobní rozhovor 

Přítomný čas prostý 

Přítomný čas průběhový 

Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa 

Minulý čas průběhový 
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Předpřítomný prostý čas – pravidelná a nepravidelná 
slovesa 

Budoucí forma – will, going to 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje 

Krátké dialogy 

Osobní rozhovor 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví 
na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné 
výpovědi reaguje 

Krátké dialogy 

Osobní rozhovor 

Budoucí forma – will, going to 

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

zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se 
mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné 
výpovědi reaguje 

Krátké dialogy 

Osobní rozhovor 

Typy středních škol 

Druhy profesí 

Jídlo a stravování 

Volnočasové aktivity 

Druhy dopravy 

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

poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v 
každodenních situacích za použití slovních spojení a vět 

Přítomný čas prostý 

Přítomný čas průběhový 

Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa 

Minulý čas průběhový 

Předpřítomný prostý čas – pravidelná a nepravidelná 
slovesa 

Budoucí forma – will, going to 

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

krátce pohovoří na osvojené téma podle předem 
připravené osnovy nebo s vizuální oporou 

Videa 

Projekt na známé téma 

Tvorba videa 

Budoucí kariéra 

Typy středních škol 

Druhy profesí 
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Jídlo a stravování 

V restauraci 

Plány na víkend 

Volnočasové aktivity 

Doprava a dopravní prostředky 

Druhy dopravy 

Veřejná doprava 

Nákup jízdenky 

Ubytování, rezervace 

Na letišti 

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

je schopen vytvořit krátký příběh za použití slovní 
zásoby týkající se osvojovaných témat 

Popis obrázků 

Typy středních škol 

Druhy profesí 

Jídlo a stravování 

V restauraci 

Plány na víkend 

Volnočasové aktivity 

Doprava a dopravní prostředky 

Druhy dopravy 

Veřejná doprava 

Nákup jízdenky 

Ubytování, rezervace 

Na letišti 

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

najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy v 
jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se 
kterými se může běžně setkat ve svém životě 

Budoucí kariéra 

Typy středních škol 

Druhy profesí 

Jídlo a stravování 

V restauraci 

Plány na víkend 
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Volnočasové aktivity 

Doprava a dopravní prostředky 

Druhy dopravy 

Veřejná doprava 

Nákup jízdenky 

Ubytování, rezervace 

Na letišti 

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

porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních témat 

Příběh 

Budoucí kariéra 

Jídlo a stravování 

Volnočasové aktivity 

Druhy dopravy 

Ubytování, rezervace 

Na letišti 

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

odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se 
vyskytují v jednoduchém textu nebo zjednodušené 
četbě 

Články 

Tvorba myšlenkových map 

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

porozumí běžným označením a nápisům na veřejných 
místech, které se týkají např. orientace, upozornění, 
varování, zákazu, časových údajů 

Nákup jízdenky 

Na letišti 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně 
vykonává 

Přihláška na střední školu 

Formuláře 

CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní identifikační kartu Formuláře 

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

napíše jednoduchý e-mail, popíše svoji rodinu, školu, 
své bydliště, vypíše svoje volnočasové aktivity 

Příspěvky 

Psaní osobního profilu 

Webové stránky 

E-mail 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení Příspěvky 
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reaguje na jednoduché písemné sdělení ve formě 
dopisu, vzkazu, e-mailu 

E-mail 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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5.3 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vychází ze vzdělávací 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV, která doplňuje vzdělávací obor Cizí jazyk. 

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

Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností, které zahrnují dovednosti receptivní (tj. 
porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu), dovednosti produktivní (tj. ústní a písemné 
vyjadřování) a interaktivní. 
Žák si osvojí přiměřený rozsah jazykových prostředků (tj. slovní zásoby, mluvnice, zvukové a grafické 
stránky německého jazyka). Žáci rozvíjejí země-vědné poznatky v propojení s dalšími vyučovacími 
předměty a zdroji vzdělávání. Během výuky si prohlubují pracovní dovednosti a návyky potřebné k 
efektivnímu osvojování dalšího cizího jazyka. 
V prvním roce výuky se klade důraz na vytvoření pevné akusticko-artikulační báze německého jazyka. 
Preferuje se poslech s porozuměním a ústní vyjadřování. Žák je seznámen současně s reáliemi. 
V 9. ročníku se klade důraz na osvojování gramatických a lexikálních struktur, avšak rozsah jazykových 
prostředků je výrazně nižší než ve výuce prvního cizího jazyka. Důraz se klade na řešení běžných situací 
každodenního života a na práci s autentickým materiálem. 
Výuka druhého cizího jazyka je čerpána z disponibilní časové dotace. Vyučuje se 3 hodiny týdně v 8. a 9. 
ročníku. V 8. ročníku jsou třídy s počtem žáků nad 24 rozděleni do 2 skupin na základě návrhu učitelů 
německého jazyka učících ve třídě.  

Integrace předmětů  Další cizí jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
učitel formuluje cíl úkolu, aby se žáci naučili sebehodnocení a poznali své rezervy 
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Název předmětu Německý jazyk 

jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

učitel poskytne dostatek času na „zažití učiva“, systematické opakování a procvičování pomocí různých 
aktivit 
žáci využívají informace z různých zdrojů, pracují hlavně se slovníky, jednoduchými autentickými materiály, 
PC 

Kompetence k řešení problémů: 
učitel požaduje při úkolech volbu různých postupů, řešení 
učitel pomáhá žákům orientovat se v dostupných materiálech a zdrojích, aby věděl, kde informaci najít a 
jak ji najít. Pomáhá 
při odvozování neznámých výrazů z kontextu 
učitel dá možnost žáků pracovat s chybou, aby se našlo správné řešení 

Kompetence komunikativní: 
učitel poskytne prostor pro diskusi a názory žáků 
učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemnému pomáhání si při řešení úkolů 
učitel umožní žákům veřejnou prezentaci výsledku úkolu, činnosti 

Kompetence sociální a personální: 
učitel vede žáky k dodržování stanovených pravidel soužití, které spoluvytváří s žáky – skupinová, párová, 
samostatná práce 
učitel sleduje úspěšnost jednotlivých žáků, ocení pokroky a pozitivně motivuje 
učitel zadává diferencované úkoly, aby žáci uplatnili své individuální schopnosti a sebehodnocením si 
uvědomili své silné a slabé 
stránky 

Kompetence občanské: 
učitel seznamuje žáky s různými kulturami a podporuje je k získávání pozitivního vztahu k nim 
učitel učí pomocí napodobování, působení vzorů a příkladů 
učitel umožní žákům účastnit se různých soutěží a olympiád, kde mohou uplatnit své vědomosti a 
dovednosti a získat motivaci pro další 
učení 

Kompetence pracovní: 
učitel pomáhá žákům rozvíjet samostatnost i schopnost práce v týmu 
učitel podporuje rozvoj organizačních schopností 
učitel rozvíjí schopnost respektování pravidel 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

98 

Název předmětu Německý jazyk 

učitel vede žáka k využívání získaných znalostí a zkušeností k vlastnímu rozvoji 

Kompetence digitální: 
učitel pomáhá žákům efektivně využívat prostředky informačních technologií 
učitel klade důraz na způsoby získávání konkrétních informací na internetu, bezpečnou komunikaci, 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni z hlediska aktivního přístupu k danému předmětu, získávání a upevňování znalostí a 
schopnosti využívat jazyk aktivně. 

    

Německý jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

žák se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele pozdravy, oslovování 

tykání, vykání 

představení, seznámení 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

žák porozumí jednoduchým otázkám, které souvisí s 
osvojovanými tématy 

slovosled 

zápor ve větě 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

osobní informace 
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Německý jazyk 8. ročník  

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

žák rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém a 
zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

žák porozumí významu slov a slovních spojení má-li k 
dispozici vizuální oporu 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k 
osvojovaným tématům - vybere, přiřadí, seřadí, doplní 
text nebo obrázek 

číslovky 

časování sloves 

slovosled 

zápor ve větě 

skloňování podstatných jmen s předložkami 

osobní zájmena 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

žák zachytí konkrétní informaci v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním 
tématům 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 
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Německý jazyk 8. ročník  

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

žák vybere, přiřadí, ukáže, doplní obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo obsah daného poslechového 
textu 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák použije základní zdvořilostní obraty ve velmi 
krátkých rozhovorech 

pozdravy, oslovování 

tykání, vykání 

představení, seznámení 

výslovnost samohlásek a přehlásek 

výslovnost souhlásek 

slovní přízvuk 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák se účastní jednoduchých rozhovorů, ve kterých 
poskytne konkrétní informaci o sobě, dalších osobách, 
činnostech a na podobné informace se zeptá za použití 
jednoduchých slovních spojení nebo vět 

pozdravy, oslovování 

tykání, vykání 

představení, seznámení 

výslovnost samohlásek a přehlásek 

výslovnost souhlásek 

slovní přízvuk 

slovosled 

zápor ve větě 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

pozdravy, oslovování 

tykání, vykání 
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Německý jazyk 8. ročník  

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

žák se představí, uvede svůj věk, bydliště, co dělá, co 
vlastní, co umí a co má rád za použití jednoduchých 
slovních spojení a vět 

představení, seznámení 

výslovnost samohlásek a přehlásek 

výslovnost souhlásek 

slovní přízvuk 

slovosled 

osobní informace 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

žák sdělí informace o členech své rodiny a kamarádech 
za použití jednoduchých slovních spojení a vět 

výslovnost samohlásek a přehlásek 

výslovnost souhlásek 

slovní přízvuk 

slovosled 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

žák popíše skutečnosti, se kterými se setkává v 
každodenním životě za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět 

výslovnost samohlásek a přehlásek 

výslovnost souhlásek 

slovní přízvuk 

časování sloves 

slovosled 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení 
a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho 
rodiny a kamarádů 

výslovnost samohlásek a přehlásek 

výslovnost souhlásek 

slovní přízvuk 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

výslovnost samohlásek a přehlásek 

výslovnost souhlásek 
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Německý jazyk 8. ročník  

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace, 
které se vztahují k osvojovaným tématům za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět 

slovní přízvuk 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

žák se zeptá na konkrétní informace vztahující se k 
osvojovaným tématům za použití jednoduchých 
slovních spojení a vět 

výslovnost samohlásek a přehlásek 

výslovnost souhlásek 

slovní přízvuk 

slovosled 

skloňování podstatných jmen s předložkami 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

žák rozumí jednoduchým nápisům a instrukcím, 
pokynům, příkazům a zákazům na informativních 
tabulích, s nimiž se setkává v každodenním životě 

ve městě 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

žák rozpozná známá slova a slovní spojení v krátkém 
textu z běžného života 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

ve městě 

osobní informace 
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Německý jazyk 8. ročník  

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

žák porozumí významu slov, slovních spojení a 
jednoduchých vět, které se vztahují k tématům běžného 
života 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

ve městě 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

žák porozumí obsahu krátkého textu, který se vztahuje 
k tématům z běžného života a je podpořen vizuální 
oporou 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

ve městě 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

žák najde konkrétní informace v krátkém jednoduchém 
textu, který se vztahuje k tématům každodenního života 
s vizuální oporou 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

dny v týdnu 

jídlo 

barvy 

ve městě 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák zapíše nebo doplní slova nebo slovní spojení číselné 
i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny, 
kamarádů, předmětů a činností, které běžně vykonává 

číslovky 

časování sloves 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

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

žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve 
kterých se představí, uvede svůj věk, bydliště, co dělá, 
vlastní a umí 

slovosled 

osobní informace 
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Německý jazyk 8. ročník  

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

žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 
představí členy rodiny a kamarády, uvede jejich věk, 
bydliště, povolání, co umí a vlastní 

časování sloves 

slovosled 

domov, členové rodiny 

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

žák sestaví s použitím slov a jednoduchých slovních 
spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve 
kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá s 
použitím základních zdvořilostních obratů 

pozdravy, oslovování 

tykání, vykání 

představení, seznámení 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních 
spojení a vět na krátké sdělení nebo otázky týkající se 
jeho osoby, rodiny, kamarádů, předmětů z jeho okolí a 
činností, které běžně vykonává 

pozdravy, oslovování 

představení, seznámení 

slovosled 

osobní zájmena 

osobní informace 

domov, členové rodiny 

volnočasové aktivity 

škola 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

    

Německý jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Německý jazyk 9. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

žák se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele 
(např. při práci s učebnicí, pohybu ve třídě, řešení 
jazykových úkolů) 

pokyny 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

žák porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s 
osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s 
pečlivou výslovností ( např. vybere, přiřadí, seřadí, 
ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná 
činnost) 

slovní zásoba 

reálie 

zdraví 

v obchodě 

příroda 

výslovnost 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. 
předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové 
údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům. 

slovní zásoba 

osobní informace 

příroda 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

žák porozumí významu slov a slovních spojení 
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který 
je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální 
oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text znázorňující význam daného slova 
nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

slovní zásoba 

osobní informace 

reálie 

zdraví 

v obchodě 

příroda 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k 
osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 
(např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text znázorňující význam daného slova 
nebo slovního spojení, vykoná činnost) 

osobní informace 

výslovnost 

přídavná jména 

předložky 

slovesa 

zájmena 

krátké dialogy 
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DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích) v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním 
tématům 

slovní zásoba 

číslovky 

osobní informace 

krátké dialogy 

písně 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

žák porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a 
jednoduchý poslechový text, který se vztahuje ke 
každodenním tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, 
doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo 
obsah daného textu) 

slovní zásoba 

osobní informace 

zdraví 

v obchodě 

příroda 

písně 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a 
pomalu vedených rozhovorech 

osobní informace 

krátké dialogy 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených 
rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní informace o 
sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, 
činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. 
představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, 
vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž zeptá) za 
použití jednoduchých slovních spojení a otázek 

osobní informace 

krátké dialogy 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, 
vlastní, umí, má rád/nerad, za použití jednoduchých 
slovních spojení a vět 

osobní informace 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a 
spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, 
vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých 
slovních spojení a vět 

osobní informace 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

žák popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, 
činnosti), se kterými se běžně setkává, za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět 

slovní zásoba 

číslovky 

přídavná jména 
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předložky 

slovesa 

zájmena 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení 
a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho 
rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co 
dělají, vlastní a umí, mají rádi/neradi) 

osobní informace 

krátké dialogy 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace 
(např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo 
číselných a časových údajích), které se vztahují k 
osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých 
slovních spojení a vět 

slovní zásoba 

osobní informace 

krátké dialogy 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

žák se zeptá na konkrétní informace (např. o 
předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích), které se vztahují k osvojovaným 
tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení 
a vět 

slovní zásoba 

osobní informace 

výslovnost 

krátké dialogy 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

žák porozumí jednoduchým nápisům, popisům, 
instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům na 
informativních tabulích, s nimiž se setkává v 
každodenním životě (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže 
znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) 

slovní zásoba 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. 
předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové 
údaje) v krátkém textu z běžného života 

slovní zásoba 

práce s digitálním překladačem 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

žák porozumí významu slov, slovních spojení a 
jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z 
běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo 
text znázorňující význam daného slova nebo slovního 
spojení, vykoná činnost) 

slovní zásoba 

čtení s porozuměním 

slovní zásoba 
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DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se 
vztahuje k tématům z každodenního života a je 
podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah 
daného textu) 

čtení s porozuměním 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

žák najde konkrétní informace (např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který 
se vztahuje k tématům z každodenního života a je 
podpořen obrazem 

slovní zásoba 

práce s digitálním překladačem 

čtení s porozuměním 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i 
nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny, 
kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně 
obklopují, a činností, které běžně vykonává 

slovní zásoba 

číslovky 

osobní informace 

přídavná jména 

předložky 

slovesa 

zájmena 

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

žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve 
kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co 
dělá, vlastní a umí 

osobní informace 

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

žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve 
kterých např. představí členy své rodiny a kamarády, 
uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co 
vlastní a umí 

slovní zásoba 

osobní informace 

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

žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních 
spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve 
kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá 
(např. jak se má, kde je, co dělá, zda souhlasí, či 
nesouhlasí) za použití základních zdvořilostních obratů 
(např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) 

slovní zásoba 

osobní informace 

krátké dialogy 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních 
spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající se jeho 

slovní zásoba 

osobní informace 
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osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů z jeho 
okolí a činností, které běžně vykonává 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

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

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

     

5.4 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém 
životě, a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. 
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Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 
matematiky a jejich vzájemným vztahům.  
Žáci si osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 
Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika 
na 1. stupni. Je zařazen do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace RVP ZV. Je úzce spjat s dalšími 
předměty (fyzika, zeměpis, informatika) a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium i praktický život. 

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

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 
Čísla a početní operace na 1. stupni, na který na 2. stupni navazuje tematický okruh Číslo a proměnná – 
osvojování aritmetických operací ve třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění 
(proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit 
s reálnou situací).  
Získávání číselných údajů měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. 
Závislosti, vztahy a práce s daty – rozpoznávání a uvědomování si určitého typu změn a závislostí, 
analyzování z tabulek, diagramů a grafů. 
Geometrie v rovině a prostoru – určování a znázorňování geometrických útvarů, modelování reálných 
situací, uvědomování si vzájemných poloh objektů v rovině a prostoru, měření, porovnávání a odhadování. 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy – uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a 
úloh z běžného života, třídění údajů, posilování vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování. 
Časová dotace činí na 1. stupni v 1. – 5. ročníku 5 vyučovacích hodin týdně. 
Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 4 hodiny týdně, v 7. - 9. ročníku 5 hodin 
týdně. 
Výuka probíhá ve třídě, ve speciální učebně a v počítačové učebně. Využívá názorné pomůcky, modely a 
prostředky výpočetní techniky. 
  

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 

vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a dáváním věcí do souvislostí 
věnuje maximální pozornost čtení s porozuměním 
rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení žáků 
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důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení, poskytuje dostatek času na „zažití učiva“ 
věnuje pozornost čtení s porozuměním (např. ve slovních úlohách), orientaci v textu, osvojování základních 
pojmů a vztahů, pochopení matematických zápisů, orientaci v matematických symbolech 
zadává úkoly, při kterých žáci využívají informace z různých zdrojů (matematické, fyzikální, chemické 
tabulky, literatura, internet). 
formuluje společně s žáky cíl úkolu 
vede žáky k vytvoření potřebného matematického aparátu ke zvládnutí učiva, uvádí potřebné množství 
příkladů a úloh k procvičení 
poskytuje dostatek času na upevnění učiva a poskytuje prostor k sebehodnocení žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
dává možnost žákům pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení 
vede žáky k rozboru problémů a plánů řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu, 
vyhodnocování správností výsledků 
zadává úkoly tak, aby žáci sami objevovali  různá řešení, hledali a volili možné postupy, pracovali s chybou 
jako s příležitostí hledat správné řešení, vyslovovali závěry 
umožňuje žákům hledat řešení s pomocí kalkulátoru a PC (Excel) a ověřovat správnost řešení v dostupných 
materiálech a zdrojích 
vede žáky k řešení problémů ze života převedením na matematický problém a jeho zvládnutí pomocí 
vytvořeného matematického aparátu  

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
zadává úkoly, při kterých žáci spolupráci, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se 
vede žáky k tomu, aby kladli k tématu otázky 
navozuje ve třídě atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 
zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají (řešení příkladů, měření veličin, 
sestrojování grafů, provádění statistických šetření, projektů, vytvoření dokumentů) 
zajímá se o názory žáků, dává prostor pro efektivní diskusi a argumentaci 
umožňuje žákům prezentovat postupy a výsledky úkolů 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
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sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok, zvyšuje sebedůvěru žáků a motivaci k učení 
pozitivním a častým hodnocením 

zadává diferencované úkoly, aby žáci zažili úspěch a využili své individuální schopnosti 
umožňuje spoluvytvářet pravidla a kritéria hodnocení, důsledně vede žáky k jejich dodržování 

  
  
  

Kompetence občanské: 
Učitel: 
v hojné míře využívá učení pomocí příkladů 
umožňuje žákům účastnit se různých soutěží a olympiád, kde mohou uplatnit své vědomosti a dovednosti 

a získat motivaci pro další učení 
využívá učení pomocí napodobování, působení vzorů a příkladů, vede žáky k promýšlení názorů, lišících se 

od jejich vlastních 
  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
vede žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě 
učí žáky využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 
zařazuje do výuky rozmanité praktické činnosti, poskytuje prostor k výrobě a používání pomůcek, plánků, 
modelů apod. 
umožňuje pracovat s rýsovacími pomůckami, kalkulátorem, měřícími přístroji a technikou, PC 
zadává dlouhodobé úkoly, při nichž musí žáci své činnosti organizovat a plánovat 
vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase při dodržení stanovených postupů a 
bezpečnosti práce  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k rozlišování obrazných symbolů (piktogramy, šipky), k rozlišování symbolů s jednoznačným a 
mnohoznačným významem 
vede žáky k posuzování úplnosti dat s ohledem na řešený problém, k dohledávání informací k řešení úloh v 
doporučených online zdrojích 
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-      
-        

Způsob hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení prospěchu žáků jsou zakotvena ve Školním řádu a v kapitole Hodnocení v ŠVP. Žáci 
jsou s pravidly a kritérii hodnocení seznámeni na začátku školního roku, zákonní zástupci na prvních 
třídních schůzkách každého školního roku. Hodnocení je prováděno systematicky celý školní rok. Pro 
záznam hodnocení slouží elektronické žákovské knížky.   

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

přiřazuje daná čísla k souborům prvků přirozená čísla do 20 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků počítání v oboru přirozených čísel 0 - 20 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

zvládá počítání prvků daného souboru přiřazování čísel k souborům a naopak 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává daná čísla a soubory prvků porovnávání čísel 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

zvládá čtení a psaní čísel do 20 čtení a zápis čísel 

vztahy menší, větší, rovno 
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M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

přiřadí číslo k zobrazení na číselné ose číselná řada - výrazy před, za, mezi 

číselná osa 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

vytváří lineární řady posloupnost čísel 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

sčítá a odčítá přirozená čísla v oboru 0-20 sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru čísel do 20 
bez přechodu i s přechodem přes desítku 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání slovní úlohy na sčítání, odčítání, úlohy s využitím 
vztahů o n-více a o n-méně 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

začíná se orientovat v čase den, týden, měsíc, rok 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

pozná a pojmenuje základní geometrické tvary základní rovinné útvary – čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

vyhledává určité tvary v okolí základní rovinné útvary – čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

třídí předměty podle tvaru základní rovinné útvary – čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

přiřazuje daná čísla k souborům prvků a naopak přirozená čísla do 100 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

zvládá počítání prvků počítání předmětů v daném souboru, vybírání různých 
konkrétních souborů o daném počtu prvků 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

seznámí se s principy násobilky názorné zavedení násobení a dělení - násobek jako 
opakované sčítání 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

zvládá čtení a psaní čísel do 100 čtení a zápis čísel 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává daná čísla porovnávání čísel 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

přiřadí číslo k zobrazení na číselné ose číselná řada 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

vytváří lineární řady číselná osa 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

rozděluje čísla na desítky a jednotky rozklad čísla na jednotky a desítky 
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

zvládá sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel 0 -100 sčítání a odčítání v oboru do 100 bez i s přechodem 
přes desítku 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

vybavuje si násobky čísel 0 - 10, zvládá násobení a 
dělení těchto čísel 

násobilka, násobení a dělení v oboru násobilky 1 – 10 

vlastnosti početních operací - záměna sčítanců, 
činitelů 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

seznamuje se se zaokrouhlováním čísel zaokrouhlování čísel na desítky 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

seznamuje se se závorkami a počítá příklady s nimi příklady se závorkami 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

počítá a vytváří slovní úlohy, v nichž používá známé 
početní operace 

slovní úlohy na sčítání a odčítání, na porovnávání čísel 

slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilky 

slovní úlohy s využitím vztahů n - krát více, n - krát 
méně 

slovní úlohy s více výpočty 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

pojmenuje časové údaje den, hodina, minuta 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

zvládá číst tyto údaje na hodinách den, hodina, minuta 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

poznává rozdíl mezi mincemi a bankovkami mince a bankovky 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

počítá s mincemi a bankovkami do 100 korun mince a bankovky 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

vyhledává určité tvary v okolí, pojmenuje je, třídí tělesa - koule, krychle, kvádr 

modelování těles 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

rozezná přímku a úsečku základní útvary v rovině - křivá, lomená a rovná čára, 
bod, přímka, úsečka 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

zvládá narýsovat a pojmenovat přímku, úsečku, bod rýsování a měření délky úsečky, jednotky milimetr, 
centimetr, metr 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

změří danou vzdálenost práce s pravítkem 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

přiřazuje daná čísla k prvkům a naopak přirozená čísla do 1000 
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M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

zvládá počítání prvků počítání po stovkách, desítkách a jednotkách 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

zvládá čtení a psaní čísel do 1000 přirozená čísla do 1000 

zápis, čtení trojciferných čísel 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává daná čísla, vztahy mezi nimi zapíše symboly porovnávání trojciferných čísel 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

přiřadí číslo k zobrazení na číselné ose číselná osa 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

vytváří lineární řady číselná řada 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

rozděluje čísla na stovky, desítky a jednotky rozklad čísla v desítkové soustavě 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

zvládá sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel 0 – 
1000 

sčítání a odčítání do 1 000 bez i s přechodem stovky 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

upevňuje násobení a dělení pamětné násobení a dělení dvouciferného čísla 
jednociferným mimo obor násobilky 

neúplný podíl a zbytek v jednoduchých příkladech 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

dokáže písemně sčítat a odčítat trojciferná čísla písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

správně zapíše čísla pod sebe dle číselných řádů písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

odhaduje výsledek zaokrouhlování čísel na stovky, desítky 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

zvládá řešit a vytvářet slovní úlohy na sčítání a odčítání, 
násobení a dělení 

slovní úlohy na sčítání a odčítání, násobení a dělení 

slovní úlohy se dvěma různými početními výkony s 
použitím závorek 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

řeší jednoduché převody jednotek času převody jednotek času – hodiny, minuty, sekundy 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

aplikuje na praktické situace převody jednotek času – hodiny, minuty, sekundy 
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M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

seznamuje se s tabulkovými zápisy v praxi, práce s údaji – diagramy, tabulky, jízdní řády, ceníky 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

dokáže číst a sestavit tabulky násobků práce s údaji – diagramy, tabulky, jízdní řády, ceníky 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

zvládá pojmenovat, narýsovat dané rovinné útvary 
(úsečka, přímka, polopřímka) 

základní útvary v rovině - přímka, polopřímka, čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kružnice, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

pojmenuje a modeluje jednoduchá tělesa tělesa - kvádr, krychle, koule, jehlan, kužel, válec 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

dokáže změřit a narýsovat úsečku dané délky jednotky délky a jejich převody – mm, cm, dm, m, km 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

odhaduje délku úsečky jednotky délky a jejich převody – mm, cm, dm, m, km 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

změří strany rovinných útvarů obvod, strana rovinného útvaru 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

zvládá narýsovat rovinné útvary ve čtvercové síti obvod, strana rovinného útvaru 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

rozezná osově souměrné útvary osově souměrné útvary, osa souměrnosti 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

používá v praxi vlastností násobení a sčítání, vybavuje si 
správné pořadí početních výkonů 

přirozená čísla do 1 000 000 

početní operace v oboru přirozených čísel do 1 000 
000, vztahy mezi operacemi 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

dokáže písemně sčítat a odčítat písemné sčítání a odčítání 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

provádí a postupně si automatizuje postupy písemného 
násobení a dělení 

písemný algoritmus násobení a dělení 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

vybavuje si principy zaokrouhlování a aplikuje je na 
zaokrouhlování přirozených čísel do 1 000 000 

zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, 
sta, desítky 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

provádí odhady a používá správné operace ke kontrole porovnávání čísel do 1 000 000 

zápis čísel v desítkové soustavě 

odhad výsledku, kontrola výpočtu 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řeší a vytváří slovní úlohy, ve kterých využívá naučené 
operace 

slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádění 
početních výkonů s čísly v daném oboru 

slovní úlohy na dva až tři početní výkony 
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M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života 

celek, část, zápis a čtení zlomků, čitatel, jmenovatel, 
zlomková čára 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 
1/10 celku 

znázornění zlomků 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny 

jednoduché slovní úlohy k určování poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny z celku 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data orientuje se v jednoduchých tabulkách, grafech, 
diagramech 

práce s údaji – diagramy, tabulky, jízdní řády, ceníky 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

zvládá narýsovat obdélník s použitím znalosti kolmosti rýsování libovolného obdélníku 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

narýsuje kružnici s daným poloměrem kružnice, kruh 

střed a poloměr kružnice, práce s kružítkem 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran 

obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku 

převody jednotek délky 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice využívá znalosti práce trojúhelníku s ryskou při rýsování 
kolmosti, dvou pravítek při sestrojování rovnoběžek 

vzájemná poloha dvou přímek v rovině 

rovnoběžky, různoběžky- průsečík, kolmice 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

pracuje s jednotkami obsahu a se čtvercovou sítí obsah čtverce a obdélníku 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

vypočítá obsah čtverce a obdélníku jednotky obsahu - mm2, cm2, m2 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

využívá osové souměrnosti osová souměrnost 

osa úsečky, střed úsečky 

určování os souměrnosti překládáním papíru na 
názorných obrázcích 

rovnoramenný trojúhelník 

rovnostranný trojúhelník 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

ukáže, jak jsou jednoduché útvary souměrné podle osy 
ve čtvercové síti 

osově souměrné útvary ve čtvercové síti 
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M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

narýsuje jednoduché osově souměrné útvary ve 
čtvercové síti 

osově souměrné útvary ve čtvercové síti 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

nachází nové postupy, zapojuje logické myšlení, nalézá 
nové souvislosti v rámci svých matematických 
předpokladů 

úlohy z praxe 

matematické oříšky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

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

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

upevňuje početní výkony v oboru přirozených čísel do 
1000 000 

přirozená čísla do i přes 1 000 000 

obor přirozených čísel 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

pracuje s čísly nad 1000 000 obor přirozených čísel 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

používá v praxi vlastností násobení a sčítání posloupnost přirozených čísel 

početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně násobí trojciferným číslem písemné algoritmy početních výkonů násobení, dělení 
jedno a dvojciferným dělitelem 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

dělí jednociferným a dvouciferným dělitelem písemné algoritmy početních výkonů násobení, dělení 
jedno a dvojciferným dělitelem 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

zaokrouhluje přirozená čísla zaokrouhlování na miliony, statisíce, desetitisíce, 
tisíce, stovky, desítky, jednotky 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

provádí odhady a používá správné operace ke kontrole odhady a kontrola výsledků 

porovnávání přirozených čísel, číselná osa 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řeší a vytváří slovní úlohy, ve kterých využívá naučené 
operace 

slovní úlohy na jeden a více početních výkonů 

jednoduché nerovnice 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) 

porovnávání, sčítání, odčítání zlomků se stejným 
jmenovatelem 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) 

celek, jeho část 
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M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

zapisuje početní operace řešení a tvorba slovních úloh 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného 
života 

desetinná čísla, zápis, čtení 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin 
na číselné ose 

znázornění na číselné ose 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

porovnává desetinná čísla v řádu desetin jednoduché příklady z běžného života 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá 
čísla v rozmezí -100 až + 100 

kladná a záporná čísla 

číselná osa (kladná a záporná část), čtení, 

porovnávání, zápis 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

nalézá reprezentaci záporných čísel v běžném životě měření teploty, vyjádření dlužné částky 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data orientuje se v jednoduchých tabulkách, grafech jízdní řády, ceníky, sloupkový diagram 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

snaží se sestavovat jednoduché tabulky a diagramy praktické úlohy s použitím tabulek a diagramů 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

narýsuje kružnici, obdélník, čtverec, pravoúhlý, 
rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník s použitím 
znalosti kolmosti, rovnoběžek 

konstrukce obdélníku, čtverce, pravoúhlého, 
rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

pracuje s kružítkem, s trojúhelníkem s ryskou konstrukce obdélníku, čtverce, pravoúhlého, 
rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

sčítá a odčítá graficky úsečky grafický součet a rozdíl úseček 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran 

obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku 

převody jednotek délky 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojuje rovnoběžky a kolmice rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem 

pracuje s jednotkami obsahu a se čtvercovou sítí výpočty obsahu obdélníku a čtverce 
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M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

užití jednotek obsahu, další jednotky obsahu - km2, a, 
ha 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

nachází nové postupy matematické oříšky 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

zapojuje logické myšlení matematické oříšky 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

nalézá nové souvislosti v rámci svých matematických 
předpokladů 

úlohy z praxe 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Matematika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

identifikuje prvočíslo a číslo složené dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

provede rozklad přirozeného čísla na prvočinitele dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

identifikuje čísla soudělná a nesoudělná dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

k danému přirozenému číslu určí násobky a dělitele dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

ke dvěma až třem přirozeným číslům přiřadí společné 
násobky a dělitele 

dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 
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M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

ke dvěma až třem přirozeným číslům určí nejmenší 
společný násobek a největší společný dělitel 

dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

používá nejmenší společný násobek a největší společný 
dělitel při řešení slovních úloh 

dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

připraví dokument, který vychází z řešení příkladů dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší 
společný dělitel, kritéria dělitelnosti 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

užívá desetinné číslo ve vztahu celek-část desetinná čísla 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

uspořádá desetinná čísla podle velikosti desetinná čísla 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vysvětlí násobení a dělení desetinného čísla 10, 100, 
1000 

desetinná čísla 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

zdůvodní převádění jednotek délky a hmotnosti desetinná čísla 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

osvojí si algoritmus pro písemné sčítání, odčítání, 
násobení a dělení desetinných čísel 

desetinná čísla 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

provádí odhad a kontrolu výsledků řešení úloh, užívá 
kapesní kalkulátor 

desetinná čísla 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

používá operace s desetinnými čísly k řešení slovních 
úloh z praxe 

desetinná čísla 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

zdůvodní zaokrouhlení desetinného čísla na daný řád desetinná čísla 
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M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem narýsuje úhel dané velikosti určené ve stupních, 
odhaduje a změří velikost úhlu pomocí úhloměru 

rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, úhel 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem popíše konstrukci osy úhlu metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem identifikuje a narýsuje úhel ostrý, pravý, tupý, přímý metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem identifikuje a narýsuje úhly vedlejší a vrcholové, určí 
jejich velikosti 

metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem zdůvodní převody jednotek stupeň a minuta metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem popíše grafické sčítání a odčítání úhlů metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem vyjádří sčítání a odčítání velikosti úhlů udané ve 
stupních a minutách, násobení a dělení úhlu a jeho 
velikosti dvěma 

metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary identifikuje a popisuje trojúhelníky rovinné útvary – trojúhelník, shodnost trojúhelníků 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary vyjádří velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku rovinné útvary – trojúhelník, shodnost trojúhelníků 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary popíše konstrukci výšky a těžnice trojúhelníku metrické vlastnosti v rovině – trojúhelníková 
nerovnost, vzdálenost bodu od přímky 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary popíše konstrukce os vnitřních úhlů a stran trojúhelníků 
a použije je při sestrojení kružnice opsané a vepsané 
trojúhelníku 

konstrukční úlohy – osa úsečky, osa úhlu 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

popíše konstrukci trojúhelníků ze tří stran metrické vlastnosti v rovině – trojúhelníková 
nerovnost, vzdálenost bodu od přímky 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

používá věty o shodnosti trojúhelníků při jejich 
konstrukci 

metrické vlastnosti v rovině – trojúhelníková 
nerovnost, vzdálenost bodu od přímky 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

zdůvodní výpočet obvodu a obsahu trojúhelníku metrické vlastnosti v rovině – trojúhelníková 
nerovnost, vzdálenost bodu od přímky 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles popíše konstrukci sítě kvádru a krychle krychle a kvádr 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině krychle a kvádr 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles zdůvodní výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle krychle a kvádr 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles použije výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle při 
řešení úloh z praxe 

krychle a kvádr 
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M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

zdůvodní shodnost rovinných útvarů ověřením pomocí 
průsvitky 

osová a středová souměrnost 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

popíše sestrojení rovinného obrazce v osové a středové 
souměrnosti 

osová a středová souměrnost 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

osově souměrnému obrazci přiřadí osu souměrnosti osová a středová souměrnost 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

středově souměrnému obrazci přiřadí střed 
souměrnosti 

osová a středová souměrnost 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

používá středovou a osovou souměrnost v praxi osová a středová souměrnost 

    

Matematika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

identifikuje celé číslo celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

celému číslu přiřadí jeho obraz na číselné ose celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

porovnává celá čísla celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

k celému číslu přiřadí číslo opačné, pomocí osy určí jeho 
absolutní hodnotu 

celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

provádí početní operace s celými čísly celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

uvádí příklady z praxe a při jejich řešení používá početní 
operace s celými čísly 

celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

vyjádří část celku pomocí zlomku desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis v desítkové 
soustavě, převrácené číslo, smíšené číslo, složený 
zlomek 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

k desetinnému číslu přiřadí zlomek desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis v desítkové 
soustavě, převrácené číslo, smíšené číslo, složený 
zlomek 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

zobrazí zlomek na číselné ose desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis v desítkové 
soustavě, převrácené číslo, smíšené číslo, složený 
zlomek 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

porovná zlomky desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis v desítkové 
soustavě, převrácené číslo, smíšené číslo, složený 
zlomek 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

popíše početní operace se zlomky desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis v desítkové 
soustavě, převrácené číslo, smíšené číslo, složený 
zlomek 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

přiřadí ke zlomku číslo převrácené, číslo smíšené a číslo 
desetinné 

desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis v desítkové 
soustavě, převrácené číslo, smíšené číslo, složený 
zlomek 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

používá zlomky při řešení praktických situací desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis v desítkové 
soustavě, převrácené číslo, smíšené číslo, složený 
zlomek 
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M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

používá znaky dělitelnosti dělitelnost přirozených čísel – kritéria dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

upraví zlomek do základního tvaru dělitelnost přirozených čísel – kritéria dělitelnosti 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

porovná dvě veličiny poměrem (dělením, zlomkem) poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

vysvětlí krácení a rozšiřování poměru poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

přiřadí k danému poměru poměr opačný poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

zdůvodní dělení celku na části v daném poměru poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

popíše zvětšování a zmenšování v daném poměru poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

uvede příklady z praxe a k jejich řešení použije poměr poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

určuje měřítka plánů a map poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

nakreslí jednoduchý plánek poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

používá trojčlenku k řešení slovních úloh poměr – měřítko, úměra, trojčlenka 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

určí část celku pomocí procent (promile) procenta – procenta, promile, základ, procentová 
část, počet procent 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

přiřadí počtu procent část celku procenta – procenta, promile, základ, procentová 
část, počet procent 
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M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

určí celek z dané části, z daného počtu procent procenta – procenta, promile, základ, procentová 
část, počet procent 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

používá procenta k řešení slovních úloh i praktických 
situací 

úroky 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

aplikuje poznatky při určování úroků úroky 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

zdůvodní vztah přímé a nepřímé úměrnosti pomocí 
tabulek 

přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

přiřadí bodu obraz v soustavě souřadnic (a naopak) přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

vyjádří vlastními slovy sestrojování grafů přímé a 
nepřímé úměrnosti 

přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

uvede příklady z praxe a k jejich řešení používá přímou a 
nepřímou úměrnost 

přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem identifikuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a pojmenuje 
jejich vlastnosti 

rovinné útvary – trojúhelníky a čtyřúhelníky 
(lichoběžníky, rovnoběžníky), pravidelné 
mnohoúhelníky 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary vyjádří jednotlivé druhy lichoběžníků a pojmenuje jejich 
vlastnosti 

rovinné útvary – trojúhelníky a čtyřúhelníky 
(lichoběžníky, rovnoběžníky), pravidelné 
mnohoúhelníky 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary používá vlastnosti rovnoběžníků při jejich konstrukci rovinné útvary – trojúhelníky a čtyřúhelníky 
(lichoběžníky, rovnoběžníky), pravidelné 
mnohoúhelníky 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary zdůvodní obsah a obvod trojúhelníku a rovnoběžníků rovinné útvary – trojúhelníky a čtyřúhelníky 
(lichoběžníky, rovnoběžníky), pravidelné 
mnohoúhelníky 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

používá věty o shodnosti trojúhelníků při jejich 
konstrukci 

rovinné útvary – trojúhelníky a čtyřúhelníky 
(lichoběžníky, rovnoběžníky), pravidelné 
mnohoúhelníky 
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M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

uvede příklady z praxe a řeší je výpočtem obvodu a 
obsahu rovnoběžníků 

rovinné útvary – trojúhelníky a čtyřúhelníky 
(lichoběžníky, rovnoběžníky), pravidelné 
mnohoúhelníky 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

popíše hranoly s rovnoběžníkovou, lichoběžníkovou a 
trojúhelníkovou podstavou 

prostorové útvary – kolmý hranol 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

používá vlastnosti hranolů při jejich konstrukci prostorové útvary – kolmý hranol 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles popíše konstrukci sítě hranolu prostorové útvary – kolmý hranol 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles zdůvodní výpočet objemů a povrchů hranolů prostorové útvary – kolmý hranol 

    

Matematika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

přiřazuje druhou mocninu a odmocninu pomocí 
kalkulátoru a tabulek 

mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

uvede příklady s geometrickou tematikou z praxe a 
zdůvodní jejich řešení užitím druhé mocniny a 
odmocniny 

mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

určuje mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny a odmocniny 
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

zdůvodní základní početní operace s mocninami mocniny a odmocniny 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

mocniny deseti použije k zapsání čísla ve tvaru a.10n mocniny a odmocniny 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

číselným výrazům přiřadí jejich hodnotu orientuje se v 
textu a zaznamenává slovní text pomocí výrazů 

výrazy - číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, 
výrazy s proměnnými 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

upravuje mnohočleny mnohočleny 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

užívá vzorců a vytýkání k rozkladu mnohočlenu na 
součin 

mnohočleny 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

použije ekvivalentní úpravy k řešení rovnic rovnice 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

přesvědčí se o správnosti řešení rovnice zkouškou rovnice 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

vyjádří hodnotu neznámé veličiny ze vzorce rovnice 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

orientuje se v textu vedoucímu k vytvoření rovnice, 
vyjádří rovnici pomocí matematického aparátu 

rovnice 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

řešení lineárních rovnic použije v praktických úlohách rovnice 
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M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

vysvětlí Pythagorovu větu metrické vlastnosti v rovině - Pythagorova věta 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

vyjádří vlastními slovy výpočet délky stran trojúhelníku metrické vlastnosti v rovině - Pythagorova věta 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

používá Pythagorovu větu při řešení slovních úloh a 
praktických situací 

metrické vlastnosti v rovině - Pythagorova věta 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary pojmenuje vzájemnou polohu přímky a kružnice rovinné útvary – kružnice, kruh 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary pojmenuje vzájemnou polohu dvou kružnic rovinné útvary – kružnice, kruh 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice a z 
daného bodu ležícího vně kružnice 

konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané 
vlastnosti (Thaletova kružnice) 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

vysvětlí Thaletovu větu a použije ji k řešení 
konstrukčních úloh 

konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané 
vlastnosti (Thaletova kružnice) 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

vyjádří obsah a obvod kruhu rovinné útvary – kružnice, kruh 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

identifikuje a provede charakteristiku rotačního válce prostorové útvary – rotační válec 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

popíše sestrojení sítě válce prostorové útvary – rotační válec 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles zdůvodní výpočet objemu a povrchu válce prostorové útvary – rotační válec 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

uvede příklady praktických situací a používá k jejich 
řešení výpočtu obvodu, obsahu rovinných útvarů a 
objemu a povrchu prostorových útvarů 

prostorové útvary – rotační válec 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

vytvoří dokument, který vychází z řešení teoretických i 
praktických situací 

prostorové útvary – rotační válec 
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Matematika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

definuje podmínky, za kterých má výraz smysl, určuje 
jeho hodnotu 

výrazy – číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, 
výrazy s proměnnými, mnohočleny 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

společného dělitele a násobku používá při hledání 
společného dělitele a násobku lomených výrazů, 
provádí rozklad mnohočlenů na součin 

výrazy – číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, 
výrazy s proměnnými, mnohočleny 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

nejmenší společný násobek používá při sčítání 
lomených výrazů 

výrazy – číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, 
výrazy s proměnnými, mnohočleny 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

zdůvodní krácení a rozšiřování lomených výrazů výrazy – číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, 
výrazy s proměnnými, mnohočleny 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

popíše sčítání a násobení lomených výrazů výrazy – číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, 
výrazy s proměnnými, mnohočleny 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 

orientuje se v úpravách lomených výrazů výrazy – číselný výraz a jeho hodnota, proměnná, 
výrazy s proměnnými, mnohočleny 
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násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

objasní řešení lineárních rovnic s neznámou ve 
jmenovateli a o správnosti se přesvědčí zkouškou 

rovnice – lineární rovnice 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

orientuje se v textu vedoucímu k vytvoření rovnice, 
vyjádří rovnici pomocí matematického aparátu 

rovnice – lineární rovnice 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

řešení lineárních rovnic použije v praktických úlohách rovnice – lineární rovnice 

rovnice – soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

objasní řešení soustavy lineárních rovnic a o správnosti 
se přesvědčí zkouškou 

rovnice – lineární rovnice 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

orientuje se v textu vedoucímu k vytvoření soustavy 
lineárních rovnic, vyjádří soustavu rovnic pomocí 
matematického aparátu 

rovnice – soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

identifikuje funkční vztah funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, lineární 
funkce, přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

zdůvodní definiční obor funkce a množinu hodnot 
funkce 

funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, lineární 
funkce, přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

popíše sestrojení grafu přímé a nepřímé úměrnosti funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, lineární 
funkce, přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

zdůvodní řešení soustavy lineárních rovnic graficky funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, lineární 
funkce, přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

použije funkce při řešení úloh z praxe funkce - pravoúhlá soustava souřadnic, lineární 
funkce, přímá a nepřímá úměrnost 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data provádí jednoduchá statistická šetření závislosti a data - příklady závislostí z praktického 
života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, 
diagramy, grafy, tabulky, četnost znaku, aritmetický 
průměr 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data orientuje se v základních statistických pojmech závislosti a data - příklady závislostí z praktického 
života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, 
diagramy, grafy, tabulky, četnost znaku, aritmetický 
průměr 
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M-9-2-02 porovnává soubory dat shrnuje výsledky statistických šetření do tabulek a 
diagramů 

závislosti a data - příklady závislostí z praktického 
života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, 
diagramy, grafy, tabulky, četnost znaku, aritmetický 
průměr 

M-9-2-02 porovnává soubory dat vyjádří vlastními slovy výsledky statistických šetření v 
tabulkách a diagramech 

závislosti a data - příklady závislostí z praktického 
života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, 
diagramy, grafy, tabulky, četnost znaku, aritmetický 
průměr 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

identifikuje a provede charakteristiku koule, jehlanu a 
rotačního kužele 

prostorové útvary – koule, jehlan, rotační kužel 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

popíše sestrojení sítě jehlanu a rotačního kužele prostorové útvary – koule, jehlan, rotační kužel 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles zdůvodní výpočet objemu a povrchu koule, jehlanu a 
rotačního kužele 

prostorové útvary – koule, jehlan, rotační kužel 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

uvede příklady praktických situací a používá k jejich 
řešení výpočtu objemu a povrchu koule, jehlanu a 
rotačního kužele 

prostorové útvary – koule, jehlan, rotační kužel 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

identifikuje shodné rovinné útvary rovinné útvary – shodnost a podobnost 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

zdůvodní shodnost rovinných útvarů rovinné útvary – shodnost a podobnost 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

identifikuje podobné rovinné útvary rovinné útvary – shodnost a podobnost 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

zdůvodní podobnost rovinných útvarů rovinné útvary – shodnost a podobnost 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

popíše zmenšování a zvětšování rovinných útvarů v 
praktických úlohách, při konstrukcích plánů, map a 
zhotovování modelů 

rovinné útvary – shodnost a podobnost 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

orientuje se v odvození goniometrických funkcí, přiřadí 
hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek nebo kalkulátoru 

rovinné útvary – shodnost a podobnost 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

použije goniometrické funkce při řešení úloh z praxe rovinné útvary – shodnost a podobnost 
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Matematika 9. ročník  

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

nalézá různá řešení úloh a problémů užitím logické 
úvahy, kombinačního úsudku a prostorové 
představivosti 

číselné a logické řady, číselné a obrázkové analogie 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

aplikuje poznatky a dovednosti na příklady z různých 
oblastí a z praxe 

logické a netradiční geometrické úlohy 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data orientuje se v jednoduchém úrokování procenta – jednoduché úrokování 

     

5.5 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 1 1 1 1 1 1 2 1 9 

 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informatika 

Charakteristika předmětu Předmět Informatika dává prostor žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy.  
Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a 
modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. 
Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož součástí jsou digitální technologie. 
Důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace atd.  
Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání 
zkušeností k tomu, aby žák poznával, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují 
informační systémy a jaké problémy informatika řeší. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

140 

Název předmětu Informatika 

Do výuky jsou zařazeny základy robotiky jako aplikovaná oblast, propojující informatiku a programování s 
technikou, umožňující řešit praktické komplexní problémy, podporovat tvořivost, projektovou činnost a 
rozvíjet tak informatické myšlení. 

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

Vyučovací předmět Informatika je součásti vzdělávací oblasti Informatika RVP ZV. Zaměřuje se na rozvoj 
informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií.  
Je realizována ve 2. až 7. ročníku a 9. ročníku po jedné hodině týdně, v 8. ročníku ve dvou hodinách týdně. 
Žáci mohou být v hodině děleni do dvou skupin. 
Výuka probíhá na počítačích v PC učebně nebo přenosných noteboocích s myší v běžné třídě s připojením 
k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. 
V některých činnostech preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a 
spolupráci. 
Žáci ve 2. - 5. ročníku získají uživatelské dovednosti, první představy o způsobech zaznamenávání dat a 
informací a ve vhodném programovém prostředí si ověří algoritmické postupy. 
Žáci v 6. – 9. ročníku si prohlubují a rozvíjejí porozumění základním informatickým konceptům a fungování 
digitálních technologií. Chápou základní principy kódování, modelování. 
Všichni žáci jsou vedeni k bezpečnému, sebejistému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, 
při učení, ve volném čase i při zapojení do společnosti a občanského života. 
Osvojují si návyky a dovednosti, které vedou k prevenci rizikového chování. 
  
  
  
  
  

Integrace předmětů  Informatika 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití digitálních technologií v 
praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným softwarem, spolupráci s ostatními žáky, 
nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 
vede žáky k využívání svých poznámek při praktických úkolech, k pořizování takových poznámek, které jim 
pak pomohou při praktické práci s technikou 
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Název předmětu Informatika 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
vede žáky k zadávání úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí je chápat, že v životě se při 
práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen 
jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 
vede žáky k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce, není nutné 
všechno znát, ale musíme vědět, kde to najít a umět to najít 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
vede žáky k využívání digitálních technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem při 
komunikaci  
vede žáky k dodržování vžité konvence a pravidel, k prezentování výsledků úkolů 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
zadává diferencované úkoly, aby žáci zažili úspěch a získali tak potřebnou sebedůvěru 
vede žáky k hodnocení výsledků prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních 
při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě 
chápavý a zručný 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecnými morálními zákony (softwarové pirátství, autorský 
zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, 
ve škole není žádný nelegální software, žáci si chrání své heslo...) 

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 
vede k využití ICT pro hledání informací důležitých pro další profesní růst 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k využívání digitálních zařízení, aplikací a služeb při učení i zapojení se do života školy 
Žáci:  
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Název předmětu Informatika 

vyhledávají, kriticky posuzují, spravují a sdílí data, informace a digitální obsah vhodnými postupy, 
prostředky odpovídajícím situacím a účelu 
vytváří a upravují digitální obsah za pomocí digitálních prostředků 
využívají digitální technologie k usnadnění si práce 
chápou význam digitální technologie pro lidskou společnost, respektují rizika jejich využívání a předcházejí 
situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení probíhá na základě individuálního přístupu se zohledněním všech žáků. Analýza výsledků 
činnosti žáka je zaměřena na samostatnost, zájem, aktivitu a snahu, splnění zadaných kritérií a termínů. 

    

Informatika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

pracuje s robotickou hračkou a mapou prostředí robotické hračky: základní ovládání 

mapy prostředí a jejich tvorba 

orientace v mapě 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

vyjadřuje svoje myšlenky, názory, komunikuje se 
skupinou, zpracovává údaje, využívá představivost 

krokování, algoritmizace, příběhové karty 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu orientuje se v mapě prostředí orientace v mapě 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů sestaví postup pro robota, vede jej k cíli krok za krokem hledání postupu k zadanému cíli 

hledání nejkratší cesty, více cest vedoucí k cíli. 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů hledá různé postupy vedoucí k cíli, vhodné postupy při 
omezení nástrojů či počtu kroků. 

čtení a psaní kódu 
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I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

řeší problém krokováním, popíše problém a navrhne 
řešení 

pravidla tvorby algoritmu, omezení příkazů, počtu 
kroků. 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

posoudí, zda postup vede ke splnění úkolu pravidla tvorby algoritmu, omezení příkazů, počtu 
kroků. 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

rozpozná opakující se vzory, kroky a postupy pořadí a jeho plánování, opakující se kroky, postupy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

najde chybu v postupu a opraví ji najde a opraví chybu v postupu 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

používá pro svou práci doporučené aplikace, nástroje, 
prostředí 

zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 

ovládání myší 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla nebo pokyny při práci s digitálními 
zařízeními 

ochrana digitálního zařízení a zdraví uživatele 

uživatelské jméno a heslo 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Informatika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje, vysvětlí k čemu slouží 

digitální zařízeni 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

používá pro svou práci doporučené aplikace, nástroje, 
prostředí 

zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 

ovládání myší 

psaní slov na klávesnici 

editace textu 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

edituje digitální text, vytvoří obrázek kreslení čar, vybarvování 

kreslení bitmapových obrázků 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

přehraje zvuk nebo video přehrávání zvuku 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

uloží svou práci do souboru, otevře soubor ukládání práce do souboru 

otevírání souborů 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

používá krok zpět, zoom používání ovladačů 

ovládání aplikací 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla nebo pokyny při práci s digitálními 
zařízeními 

ochrana digitálního zařízení a zdraví uživatele 

uživatelské jméno a heslo 

osobní údaje 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů ovládá postavu a vede ji k cíli krok za krokem řízení postavy, čtení a interpretace, záznam pohybu 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů vytvoří postup pro postavu ke splnění úkolu pravidla tvorby algoritmu, omezení příkazů, počtu 
kroků. 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů hledá různé postupy vedoucí k cíli, vhodné postupy při 
omezení nástrojů či počtu kroků 

pravidla tvorby algoritmu, omezení příkazů, počtu 
kroků. 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů posoudí, zda postup vede ke splnění úkolu pravidla tvorby algoritmu, omezení příkazů, počtu 
kroků. 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

rozpozná opakující se vzory, kroky a postupy pořadí a jeho plánování, opakující se kroky, postupy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

najde chybu v postupu a opraví ji najde a opraví chybu v postupu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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Informatika 3. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

    

Informatika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

 Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje 

zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

používá pro svou práci doporučené aplikace, nástroje, 
prostředí 

psaní slov na klávesnici 

editace textu 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

edituje digitální text, vytvoří obrázek ukládání práce do souboru 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

přehraje zvuk nebo video přehrávání zvuku 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

uloží svou práci do souboru, otevře soubor zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 

otevírání souborů 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

používá krok zpět, zoom ovládání aplikací /schránka, krok zpět, zoom 

používání ovladačů 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

řeší úkol použitím schránky ukládání práce do souboru 
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I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

pojmenuje různé příklady využití digitálních technologií 
v zaměstnání rodičů 

využití technologií v různých oborech 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, 
která s takovým propojením souvisí 

ergonomie 

ochrana digitálního zařízení a zdraví uživatele 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na 
vzdálených počítačích a spouští online aplikace 

práce se soubory 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

u vybrané fotografie uvede, jaké informace z ní lze 
vyčíst 

propojení technologií, internet 

sdílení dat, cloud 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla nebo pokyny při práci s digitálními 
zařízeními 

technické problémy a přístupy k jejich řešení (hlášení 
dialogových oken) 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

v textu rozpozná osobní údaje uživatelské jméno a heslo 

osobní údaje 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu 
a odhlásí se z něj 

uživatelské jméno a heslo 

osobní údaje 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

rozpozná zvláštní chování počítače a případně zavolá 
pomoc dospělého 

technické problémy a přístupy k jejich řešení (hlášení 
dialogových oken) 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů sestaví robota podle návodu sestavení robota podle návodu 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

sestaví program pro robota sestavení programu a oživení robota 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

pomocí programu ovládá světelný výstup a motor ovládání světelného výstupu 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

pomocí programu ovládá senzor ovládání robota 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

upraví program pro příbuznou úlohu opakování příkazu 

ovládání klávesnicí – události 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

používá opakování, události ke spouštění programu ovládání pomocí senzoru 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

oživí robota, otestuje jeho chování oživení a testování robota 
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I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

najde chybu v programu a opraví ji oprava chyb v programu 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

sbírá a zaznamenává data ve svém okolí, hodnotí 
získaná data, vyslovuje svá rozhodnutí 

sběr dat (pozorování, dotazník, průzkum) 

hodnocení a vyvozování závěrů 

piktogramy, emodži 

kód 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

sdělí informaci obrázkem přenos na dálku, šifra, pixel, rastr, rozlišení 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

předá informaci zakódovanou pomocí textu nebo čísel přenos na dálku, šifra, pixel, rastr, rozlišení 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu zakóduje/zašifruje text tvary, skládání obrazce 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky 

tvary, skládání obrazce 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu obrázek složí z daných geometrických tvarů nebo 
navazujících úseček 

tvary, skládání obrazce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

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

systém 

struktura 

prvky 

vztahy 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech 

data, druhy dat 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

doplní posloupnost prvků kritéria kontroly dat 

vizualizace dat v grafu 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

umístí data správně do tabulky řazení dat v tabulce 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

doplní prvky v tabulce, v posloupnosti opakujících se 
prvků nahradí chybný za správný 

doplňování tabulky a datových řad 

řazení dat v tabulce 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů sestaví a testuje zápisy příkazy a jejich spojování 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro ovládání postavy 

sestavení programu pro ovládání postavy 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, 
co se bude opakovat a kolikrát 

opakování příkazů 

pohyb a razítkování 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

vytvoří a použije nový blok vlastní bloky a jejich vytváření 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

upraví program pro obdobný problém ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 
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I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

v programu najde a opraví chyby kombinace procedur 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty graf, hledání cesty 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy model 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Informatika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, 
odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 

rozpozná zakódované informace kolem sebe přenos informací, standardizované kódy 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady znakové sady 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

ke kódování využívá i binární čísla binární čísla 
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I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer, zakóduje 
v obrázku barvy více způsoby, zakóduje obrázek pomocí 
základních geometrických tvarů 

přenos dat, symetrická šifra, identifikace barev, 
barevný model, vektorová grafika 

I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby 
kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 

zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolních 
součtu ověří úplnost zápisu, vyhledá a opraví chybu 

zjednodušení zápisu, kontrolní součet, oprava chyb 

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů 

popíše pomocí modelu alespoň jeden informační 
systém, s nímž ve škole aktivně pracují, pojmenuje role 
uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím související 
práva 

data v grafu a tabulce 

I-9-3-01 vysvětlí účel informačních systémů, které 
používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy 
mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i 
užívání informačních systémů 

získá z dat informace, interpretuje data, odpoví na 
otázky na základě dat v tabulce, popíše uspořádání v 
existující tabulce, zvažuje možná rizika při užívání 
informačních systémů 

evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce, kontrola 
hodnot v tabulce 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí 
její funkčnost, případně navrhne její úpravu 

doplní podle pravidel do tabulky prvky(záznamy) filtrování, řazení a třídění dat 

porovnávání dat v tabulce a grafu 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí 
její funkčnost, případně navrhne její úpravu 

navrhne tabulku pro záznam dat doplňování dat do tabulky 

I-9-3-04 sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí 
její funkčnost, případně navrhne její úpravu 

propojí data z více tabulek či grafů řešení problémů s daty 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

přečte jednotlivé kroky algoritmu, určí problém, který je 
algoritmem řešen 

algoritmus – problém, který je řešen 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

vysvětlí, co program vykonává, popíše kroky řešení algoritmus jako scénář 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

diskutuje různé programy pro řešení problémů porovnávání algoritmů pro řešení problémů 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 

porovnávání algoritmů pro řešení problémů 
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I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program, dbá na jeho čitelnost a přehlednost 

sestavení scénáře, opakování bloků, vlastní bloky 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

program vyzkouší a opraví případné chyby sestavení scénáře, opakování bloků, vlastní bloky 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech sestavení scénáře, opakování bloků, vlastní bloky 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

používá cyklus s pevným počtem opakování sestavení scénáře, opakování bloků, vlastní bloky 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

ověří program, vyzkouší a opraví případné chyby algoritmus – ověření programu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

vysvětlí známé modely jevů, situací nebo činností, v 
mapě a dalších schématech 

standardizovaná schémata a modely 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

najde odpověď na otázku, pomocí ohodnocených nebo 
orientovaných grafů řeší problémy 

ohodnocené grafy, jejich cesta a kostra 

I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude 
potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí 
grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj 
navržený model s jinými modely k řešení stejného 
problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 

vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných 
činností 

orientované grafy – automaty 

I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data 
potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu 
a opraví ji 

vyhodnotí sestavený model, vyhledá chyby a opraví je modely, paralelní činnosti 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

po přečtení programu vysvětlí, co vykoná události, vstupy 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

diskutuje programy pro řešení problému objekty a komunikace mezi nimi 
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I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 

podprogramy a parametry 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

hotový program upraví pro řešení příbuzného problému podprogramy a parametry 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému 

sestavení přehledného programu 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

používá podmínky pro ukončení opakování opakování s podmínkou 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

rozezná, kdy je podmínka splněna rozhodování, větvení programu 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech, 
vytvoří proměnou 

grafický výstup 

proměnné 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav spuštění programů pomocí různých vstupních zařízení 
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I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby ověření správnosti programu 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory datové a programové soubory, jejich správa 

struktura složek 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

nainstaluje a odinstaluje aplikaci instalace aplikací 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

vybere vhodný formát pro uložení dat fungování a služby internetu 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

vytvoří jednoduchý model domácí sítě domácí a školní počítačová síť 

fungování a služby internetu 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

popíše, která zařízení jsou připojena do školní sítě fungování a služby internetu 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

spravuje sdílení souborů domácí a školní počítačová síť 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy princip e-mailu 

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

zkontroluje, zda jsou správně propojeny části počítače, 
nastavení systému či aplikace 

postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(propojení, program bez odezvy, špatné nastavení, 
hlášení/dialogová okna) 

I-9-4-04 poradí si s typickými závadami a chybovými 
stavy počítače 

ukončí program bez odezvy postup při řešení problému s digitálním zařízením 
(propojení, program bez odezvy, špatné nastavení, 
hlášení/dialogová okna) 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

porovnává různé metody zabezpečení účtů metody zabezpečení přístupu k datům 

role a jejich přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, 
měnit obsah, měnit práva) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Informatika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

podle návodu nebo vlastní tvořivosti sestaví robota sestavení robota 

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

sestavení programu pro programovatelnou desku sestavení programu pro programovatelnou desku 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

upraví konstrukci robota tak, aby plnil modifikovaný 
úkol 

oživení robota 

otestování programu pro programovatelnou desku 

návrh postupu, programovací projekt a plán jeho 
realizace. 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 

vytvoří program pro robota nebo programovatelnou 
desku a otestuje funkčnost 

sestavení programu s opakováním, s rozhodováním 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

156 

Informatika 8. ročník  

algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 

analýza a návrh hry 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

vyřeší problém tím, že sestaví a naprogramuje robota používání výstupních zařízení robota (motory, displej, 
zvuk) 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních 
bloků 

používání výstupních zařízení robota (motory, displej, 
zvuk) 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

ovládá výstupní zařízení a senzory robota používání výstupních zařízení robota (motory, displej, 
zvuk) 

používání senzorů (tlačítka, vzdálenost, světlo/barva) 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

Programovatelná deska: používání opakování, 
rozhodování, proměnné, ovládá výstupní zařízení desky 

Programovatelná deska, propojení dvou 
programovatelných desek 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

používá vstupy ke spouštění a řízení běhu programu tvorba hry s ovládáním 

pohyb po souřadnicích 

ovládání myší 

posílání zpráv 

vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 
seznamu 

nástroje zvuku, import a editace kostýmů 
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animace kostýmů postav, událostí 

střídání pozadí 

výrazy s proměnnou 

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

přečte program pro robota nebo programovatelnou 
desku a najde v nich případné chyby 

čtení programu 

vyřešení problému naprogramováním 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

upraví pro řešení příbuzného problému vkládání záznamů do tabulky 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

řeší problémy výpočtem s daty řazení dat v tabulce 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

připíše do tabulky dat nový záznam řazení dat v tabulce 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, 
abecedně) 

filtrování dat v tabulce 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

používá filtr na výběr dat z tabulky filtrování dat v tabulce 

I-9-3-02 nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v 
tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; 
využívá funkce pro automatizaci zpracování dat 

sestaví kritérium pro vyřešení úlohy filtrování dat v tabulce 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat 

sestaví tabulku, nastaví pravidla a postupy pro práci se 
záznamy 

relativní a absolutní adresy buněk 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 

při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu 
buňky 

použití vzorců a různých typů dat 
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nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat 

používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a 
textovými vstupy) průměr, maximum, pořadí, zleva, 
délka, počet, když) 

funkce s číselnými a textovými vstupy 

I-9-3-03 vymezí problém a určí, jak při jeho řešení 
využije evidenci dat; na základě doporučeného i 
vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a 
nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v 
evidenci dat 

ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo 
vizualizací velkého množství dat 

zpracování výstupů z velkých souborů dat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Informatika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu 
nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, 
který je daným algoritmem řešen 

po přečtení programu vysvětlí, co vykoná popsání problému 

I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a 
navrhne a popíše kroky k jejich řešení 

diskutuje různé programy pro řešení problému návrh postupu, programovací projekt a plán jeho 
realizace 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

vybere z více možností vhodný program pro řešený 
problém a svůj výběr zdůvodní 

analýza a návrh hry 

I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro 
řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný 
algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé 
algoritmy pro řešení problému 

řeší problém sestavením algoritmu analýza a návrh hry 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
přehledný program k vyřešení problému 

tvorba hry s ovládáním 

pohyb po souřadnicích, ovládání myší, posílání zpráv 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních 
bloků 

vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 
seznamu 

nástroje zvuku 

import a editace kostýmů 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

hotový program upraví pro řešení příbuzného problému vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků 
seznamu 

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho 
možné důsledky a svou odpovědnost za ně; program 
vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá 
opakování, větvení programu, proměnné 

zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým 
skupinám uživatelů a dopady na ně 

animace kostýmů postav, událostí 

střídání pozadí 

výrazy s proměnnou 
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I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v 
něm případnou chybu 

ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby testování, odladění, odstranění chyb 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí složení současného počítače a principy fungování jeho 
součástí 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým 
vybavením 

fungování technologií kolem mě (např. smart 
technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá 
inteligence) 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

diskutuje o funkcích operačního systému a popíše 
stejné a odlišné prvky některých z nich 

fungování technologií kolem mě (např. smart 
technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá 
inteligence) 

I-9-4-01 popíše, jak funguje počítač po stránce 
hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování 
digitálních technologií určujících trendy ve světě 

popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které 
považuje za inovativní 

fungování technologií kolem mě (např. smart 
technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá 
inteligence) 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory operační systémy: funkce, typy, typické využití, 
komprese a formáty souborů 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

nainstaluje a odinstaluje aplikaci operační systémy: funkce, typy, typické využití, 
komprese a formáty souborů 

I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném 
formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos 

na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat operační systémy: funkce, typy, typické využití, 
komprese a formáty souborů 

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby 
internetu 

typy, služby a význam počítačových sítí 

fungování sítě (klient, server, switch, paketový přenos 
dat, IP adresa) 

struktura a principy internetu 

web (fungování, webová stránka, webový server, 
prohlížeč, odkaz-URL,) 

digitální identita – digitální stopa (sledování polohy 
zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po 
internetu 

sledování komunikace, informace o uživateli v 
souboru 

vyhledávání a cookies. 
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Informatika 9. ročník  

I-9-4-03 vybírá nejvhodnější způsob připojení 
digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady 
sítí a popíše jejich charakteristické znaky 

na schématickém modelu popíše princip zasílání dat po 
počítačové síti 

fungování a algoritmy sociálních sítí 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače 
a dat 

bezpečnostní rizika (cíle a metody útočníků) 

zabezpečení počítače a dat (aktualizace, antivir, 
firewall, zálohování a archivace dat) 

I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše 
fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 

diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu nebezpečné aplikace a systémy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

     

5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 
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Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. 
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, 
kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. 
 
 

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

Vzdělávací obsah předmětu je členěn do pěti tematických okruhů. 
Místo, kde žijeme – praktické a aktivní poznávání nejbližšího okolí s důrazem na dopravní 
výchovu, místních a regionálních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků  (např. v dopravní 
výchově). 
Lidé kolem nás – základy chování a jednání mezi lidmi, základní práva a povinnosti, vzájemné soužití, svět 
financí. 
Lidé a čas – orientace v dějích a v čase, chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do 
budoucnosti. 
Rozmanitost přírody – rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody naší vlasti, poznávání 
okolní krajiny, vliv lidské činnosti na přírodu 
Člověk a jeho zdraví – odpovědnost člověka za své zdraví, bezpečnost i za zdraví jiných lidí, osvojení si 
základních biologických a fyziologických funkcí, poznávání zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy 
života. 
 
Časová dotace činí v 1. – 3. ročníku 2 hodiny týdně. 
 
Výuka probíhá ve třídě nebo v počítačové učebně, časté jsou vycházky do okolí ZŠ, jsou využívány různé 
formy práce a všechny dostupné vyučovací pomůcky.  Potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci tím,  
že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace. 
                                        
                                           
 
 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 

Kompetence k učení: 
Učitel: 
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jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků  

zadává úkoly, při kterých žáci využívají informace z různých zdrojů - orientace ve světě informací - 
encyklopedie, internet 
důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení, poskytuje dostatek času na „zažití"učiva, potřebné 
informace systematicky opakuje a procvičuje pomocí různých aktivit 
vede žáky k sebehodnocení 
vede žáky k vnímání lidí, všímání si podstatných stránek lidských výtvorů a jevů, vede je k pozorování a 
přemýšlení o nich a chránit je 
vede žáky k vnímání základních vztahů ve společnosti, k porozumění způsobu života, jeho přednostem i 
problémům (včetně situací ohrožení) 
vede žáky k vnímání současnosti jako výsledku minulosti a východiska do budoucnosti 
  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
pomáhá žákům dojít k samostatným objevům, řešením a závěrům a umožňuje ověřovat si správnost 
v dostupných zdrojích a materiálech 
vede žáky, aby sami určili problematiku, kterou chtějí k danému tématu řešit, aby řešili aktuální problémy 
ze života a ze svého okolí 
vede žáky k poznávání zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života 
pomáhá žákům k získávání základních poučení o zdraví a nemocech, o prevenci a poskytování první pomoci 
vede žáky k osvojení si bezpečného chování, vzájemné pomoci a k poznání, že zdraví je důležitá hodnota 
v životě člověka 
  

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se 
vede žáky k veřejné prezentaci svých výsledků 
učí žáky samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou 
komunikaci žáků k danému úkolu 
vede žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií 
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Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
vede žáky k spoluvytváření kritérií hodnocení tematických prací 
sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok 
zvyšuje sebedůvěru žáků a motivaci k učení pozitivním a častým hodnocením a zadáváním diferencovaných 
úkolů 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům, k ochraně svého zdraví 
vede žáky k promýšlení a prozkoumávání názorů, lišících se od jejich vlastních a k jejich pochopení a 
toleranci 
zařazuje úkoly s problematikou peněz a cen a vede k odpovědnému zpracování osobního rozpočtu 
vede žáky k poznávání a chápání rozdílu mezi lidmi a jednání na základě respektu, k uplatňování pravidel 
soužití 
zadává úkoly vedoucí k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, nemocí a úrazů a jejich 
předcházení 
vede k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých 
situacích, ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při 
mimořádných událostech 
  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých činností, poskytujících žákům prostor k výrobě pomůcek, 
souborů přírodnin, sbírek, plánků, modelů. . 
vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase při dodržení stanovených postupů a 
bezpečnosti práce 
zadává dlouhodobější úkoly, ke kterým žáci sbírají materiál 
  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k využívání digitálních zařízení při výuce, k vyhledávání nových informací 
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vede žáky k získávání  a vyhledávání informací z různých zdrojů, které odpovídají konkrétní situaci (témata 
přírodní společenstva-projekty) 
vede žáky k vyjadřování se pomocí digitálních prostředků (fotografie a videa přírodních jevů) 
klade důraz na provádění kompenzačních cvičení, která snižují zdravotní rizika spojená s častým 
používáním digitálních technologií 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do hodin prvouky - je posilován cizí 
jazyk občasnými vstupy nebo může být cizí jazyk použit pro úvod do tematiky nebo shrnutí látky. Za 
účelem seznamování se s cizím jazykem v odborném předmětu mohou být realizovány krátké herní aktivity 
(tzv. jazykové sprchy), které nenásilnou formou vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. Učitel může cizí jazyk 
používat při zadávání pokynů a instrukcí, a tak u žáků posilovat jazykové dovednosti (např. poslech 
s porozuměním). Metodu CLIL zařazujeme do prvouky v jedné hodině týdně. 

    

Prvouka 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

poznává školní prostředí a okolí školy škola, školní prostředí, okolí školy, 

bezpečná cesta do školy a zpět 

riziková místa a situace 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

osvojuje si vhodné chování ke spolužákům, učitelům, 
způsoby a možnosti, jak vyjádřit své názory 

škola, školní prostředí, okolí školy, 
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ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje základní příbuzenské vztahy rodina - členové rodiny, příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, rodinné akce 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

pojmenuje základní povinnosti členů rodiny rodina - členové rodiny, příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, rodinné akce 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

popíše chování k starším a mladším členům rodiny rodina - členové rodiny, příbuzenské a mezigenerační 
vztahy, rodinné akce 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje ceny a poznává osobní rozpočet ceny, rozpočet 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

pojmenuje některá povolání pracovní činnosti lidí, různá povolání 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

popíše co dělá ve volném čase volný čas a jeho využití, vhodně a 

nevhodně trávený volný čas 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

respektuje jiné názory a zájmy ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

řeší spory nenásilným způsobem pravidla slušného chování, vlastnosti lidí, negativní 
projevy, řešení situací, 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

poukazuje na nespravedlnost rizikové situace, rizikové chování, předcházení 
konfliktům 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

vyjmenuje dny v týdnu, roční období a popíše změny v 
přírodě, 

dny v týdnu, základní orientace v čase 
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ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

chápe základní orientaci v čase – teď, za chvíli, dříve, 
později 

denní režim dne, roční období, 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

vyjmenuje základní proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

počasí, stromy, rostliny, činnosti v jednotlivých 
ročních obdobích 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

pojmenuje základní části lidského těla lidská postava, stavba těla a jeho částí 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

rozpozná běžná onemocnění dětské nemoci a úrazy, očkování, obvazování rány 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

předvede ošetření u lehkého poranění základní funkce a projevy člověka 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

vybaví si nebezpečí při různých aktivitách, při pobytu zimní a letní sporty, nebezpečí neznámých vod, 
klíšťata a ochrana proti nim 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

v přírodě, sportu, ve školním prostředí a doma, chování při bouřce, nebezpečí při opalování, 
předcházení úrazům 

elektrické přístroje, požární poplach, chování ke 
spolužákům 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času zimní a letní sporty, nebezpečí neznámých vod, 
klíšťata a ochrana proti nim 
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ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

vybaví si správné a bezpečné chování při setkání s 
neznámými lidmi 

modelové situace setkávání s neznámými lidmi 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

uvědomí si nebezpečí komunikace s elektronickými 
médii 

nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 
médií, 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

vybaví si rizika mimořádné události a rizika ohrožení, požáry 
(prevence) 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

vybaví si telefonické integrované číslo záchranný integrovaný systém 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

popíše bezpečné chování v silničním provozu v roli 
chodce a cyklisty, 

správné přecházení silnice, pohyb na silnici, 

základní značky, semafory, 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných předcházení rizikovým situacím v dopravě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Prvouka 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

popíše domov a jeho okolí (slovem, kresbou), domov-bydliště-adresa-telefon 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

orientuje se v místě bydliště, okolí bydliště, nejbližší ulice, významné budovy 

nejbližší stanice hromadné dopravy, místo pro hry 
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ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

dbá o své zdraví a bezpečí riziková místa a situace 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

sleduje, co v nejbližším okolí zlepšuje, zhoršuje životní 
prostředí 

prostředí v okolí bydliště, 

ekologie, vycházka 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

pojmenuje základní i širší příbuzenské vztahy rodina, domácí práce a povinnosti 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

charakterizuje rozdělení rolí v rodině chování k členům rodiny 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodina, domácí práce a povinnosti 

chování k členům rodiny 

principy demokracie 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

popíše profesi svých rodičů pracovní činnosti lidí, tělesná a duševní práce 

režim dne 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

rozlišuje různá povolání pracovní činnosti lidí, tělesná a duševní práce 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

respektuje jiné názory a zájmy pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

řeší spory nenásilným způsobem pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické 
zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, 
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spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

předchází konfliktům rizikové chování, předcházení konfliktům 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

vyjmenovává dny v týdnu, roční období, měsíce čas podle hodin a kalendáře, měsíců, ročních období a 
jejich sled 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

popíše změny v přírodě čas podle hodin a kalendáře, měsíců, ročních období a 
jejich sled 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

chápe základní orientaci v čase čas podle hodin a kalendáře, měsíců, ročních období a 
jejich sled 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

pozná čas na hodinách čas podle hodin a kalendáře, měsíců, ročních období a 
jejich sled 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

porovnává život dnes a v minulosti - slavení svátků, 
vybavení domácnosti, 

ukázky starých věcí – fotografie, knížky, pohádky 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

vybaví si některé státní svátky Vánoce, Velikonoce, státní svátky 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

pojmenuje základní proměny přírody a lidské činnosti v 
jednotlivých ročních obdobích 

počasí, rostliny, stromy, zvířata 

činnosti lidí v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozlišuje základní charakteristické znaky rostlin rozdělení plodů– dužnaté (peckovice, malvice, bobule) 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

uvědomuje si potřebnost zelených rostlin pro život význam rostlin, jejich ochrana 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

poznává vybrané pokojové rostliny a péči o ně rostliny na louce, zahradní, pokojové 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě rostliny ve svém okolí 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

pojmenuje běžná onemocnění a jejich příznaky čistota, osobní hygiena, otužování, nemoc, prevence, 
očkování, návštěva u lékaře, léky 

ochrana před infekcemi, prevence 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

uvědomuje si význam prevence důležitá telefonní čísla 

zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsob 

uchovávání potravin, skladba stravy, vitamíny 

pitný režim 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

pojmenuje infekční choroby (prevence) ochrana před infekcemi, prevence 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

vybaví si nebezpečí při různých aktivitách, při pobytu v 
přírodě, sportu, ve školním prostředí, doma 

zimní, letní sporty, omrzliny, nebezpečí neznámých 
vod, klíšťata 

chování při bouřce, nebezpečí při opalování, 
předcházení úrazům, elektrické přístroje, 

požární poplach 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

rozezná nebezpečí různého charakteru zimní, letní sporty, omrzliny, nebezpečí neznámých 
vod, klíšťata 

chování při bouřce, nebezpečí při opalování, 
předcházení úrazům, elektrické přístroje, 

šikana, týrání, zneužívání, brutalita v médiích, 
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ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

uvede, jaké je správné a bezpečné chování při setkání s 
neznámými lidmi 

modelové situace setkávání s neznámými lidmi 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek mimořádné události a rizika, požáry, prevence 

integrovaný záchranný systém 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

vybavuje si bezpečné chování v silničním provozu v roli 
chodce a cyklisty 

správné přecházení a pohyb na silnici 

vybavení cyklisty a kola 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných správné přecházení a pohyb na silnici 

základní značky a semafory 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zná číslo integrovaného záchranného systému integrovaný záchranný systém 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

Prvouka 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

pozná základní a vedlejší světové strany světové strany 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

zorientuje se podle nich na mapě a začlení obec orientace v místě bydliště 
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ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

dokáže vyjmenovat důležitá místa a osobnosti ve městě Moravskoslezský kraj - divadla, nemocnice, významné 
budovy a památky, významné osobnosti 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

respektuje jiné názory a zájmy principy demokracie 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

řeší spory nenásilným způsobem pravidla slušného chování, vlastnosti lidí, negativní 
projevy, řešení situací, týrání, šikana, 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

poukáže na nespravedlnost principy demokracie 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

porovnává ceny, rozlišuje je a řeší osobní rozpočet ceny, osobní rozpočet 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

seznámí se se základními údaji z historie obce (města) kultura současnosti a minulosti v obci (městě) 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

seznámí se s významnými rodáky kultura současnosti a minulosti v obci (městě) 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

popíše některé lidové a místní zvyky a tradice kultura současnosti a minulosti v obci (městě) 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

porovnává život dnes a v minulosti – bydlení ukázky starých věcí – fotografie, knížky, pohádky 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

porovnává živočichy a rostliny na základě společných a 
rozdílných znaků 

živá a neživá příroda, životní podmínky 

živočichové – rozdělení 

rostliny – rozdělení 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vyjmenuje užitková, hospodářská, domácí a volně žijící 
zvířata 

živočichové – rozdělení 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

poznává vybrané druhy kvetoucích a nekvetoucích 
rostlin 

rostliny – rozdělení 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

pozoruje, rozlišuje a popíše některé vlastnosti a změny 
látek 

voda, vzduch 

vlastnosti a změny látek 

nerosty, horniny, půda 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

provádí jednoduché fyzikální a chemické pokusy vážení, měření 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

předvede měření délky, času, hmotnosti, objemu, 
teploty pomocí základních měřidel 

základní měřidla, jednotky 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

určí základní části lidského těla – vnitřní ústrojí, orgánů 
a orgánových soustav a orientuje se v jejich funkci 

lidská postava, stavba těla, jeho základní funkce a 
projevy, 

nejdůležitější vnější a vnitřní ústrojí a orgány, jejich 
funkce 

řeč, myšlení 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

vysvětlí funkce smyslů nejdůležitější vnější a vnitřní ústrojí a orgány, jejich 
funkce 

orientuje se v etapách průběhu lidského života etapy lidského života 
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ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální 
výchovy 

rodina, vztahy v rodině, partnerské a osobní 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

uvede nebezpečí z užívání návykových látek ze závislosti 
na hracích automatech a počítačích 

návykové látky, hrací automaty a počítače (závislost) 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

popíše způsob přivolání pomoci přivolání pomoci 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

zná čísla tísňového volání čísla tísňového volání 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

vybavuje si bezpečné chování v silničním provozu v roli 
chodce a cyklisty 

křižovatky, základní značky, semafory, vybavení 
cyklisty a kola 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

vybavuje si nebezpečí při různých aktivitách, při pobytu 
v přírodě, sportu, ve školním prostředí, doma, při 
požáru, povodni, všeobecném ohrožení 

zimní, letní sporty, omrzliny, nebezpečí neznámých 
vod, klíšťata, chování při bouřce, nebezpečí při 
opalování 

požární poplach, signály, 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

rozezná nebezpečí různého charakteru mimořádné události a rizika, požáry (prevence) 

evakuace, integrovaný záchranný systém 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

     

5.7 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

    Povinný Povinný        
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Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Přírodověda vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. 
Vzdělávání v oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a zkušenosti žáků získané předcházejícím období 
vzdělávání.  
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak 
jejich ucelený obraz světa. 

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

Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své 
myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Přírodověda je členěn do dvou tematických okruhů: 
1. Rozmanitost přírody 
2. Člověk a jeho zdraví 
 Časová dotace odpovídá učebnímu plánu pro 4. a 5. ročník – 1 hodina týdně 
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že 
pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, řeší modelové situace atd. 
  

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 
vede žáky k sebehodnocení, poskytuje dostatek času na tzv. zažití učiva, informace procvičuje pomocí 
různých aktivit 
  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
zařazuje metody práce, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 
umožňuje žákům ověřovat si správnost řešení v dostupných materiálech a zdrojích 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
dává žákům možnost vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na názory a podněty jiných 
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zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují a vzájemně si pomáhají 
  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
zadává diferencované úkoly, aby žáci v rámci třídy zažili úspěch 
zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků 
  

Kompetence občanské: 
Učitel: 
zařazuje do života třídy a školy ekologické aktivity, vede žáky k ochraně životního prostředí 
využívá učení pomocí názoru, působení vzorů a příkladů 
  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase při dodržení stanovených postupů a 
bezpečnosti práce 
vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání pomůcek a vybavení 
  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k vytváření společných pravidel chování ve třídě včetně pravidel při práci s technologiemi a jejich 
dodržování 
vede žáky k dodržování pravidel chování při interakci v digitálním prostředí, k ochraně osobních údajů, 
autorských práv při využívání obrázků, videí 
je veden k uvědomění si zdravotních rizik, která mohou nastat při jejich dlouhodobém používání, a k jejich 
předcházení, např. zařazováním relaxačních chvilek 
nabízí prostor k plánování a realizaci pozorování a pokusů s účelným využitím digitálních technologií 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do hodin přírodovědy - je posilován cizí 
jazyk občasnými vstupy nebo může být cizí jazyk použit pro úvod do tematiky nebo shrnutí látky. Za 
účelem seznamování se s cizím jazykem v odborném předmětu mohou být realizovány krátké herní aktivity 
(tzv. jazykové sprchy), které nenásilnou formou vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. Učitel může cizí jazyk 
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používat při zadávání pokynů a instrukcí, a tak u žáků posilovat jazykové dovednosti (např. poslech 
s porozuměním). Metodu CLIL zařazujeme do přírodovědy v jedné hodině za 14 dní. 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení klasifikační stupnicí. 
Žák je hodnocen dle přístupu k danému předmětu (zodpovědnost k plnění úkolů, samostatnost,  snaha a 
píle). 

    

Přírodověda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

uvádí rozdíly mezi živou a neživou přírodou živá a neživá příroda, ekosystém 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

uvádí příklady konkrétní činnosti člověka v přírodě živá a neživá příroda, ekosystém 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

popisuje složení vzduchu, uvědomuje si jeho proudění živá a neživá příroda, ekosystém 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

uvědomuje si koloběh vody živá a neživá příroda, ekosystém 
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ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

porovná základní horniny a nerosty minerály (nerosty) a horniny 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

pozná vybrané horniny a nerosty minerály (nerosty) a horniny 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

třídí společenstva živých organismů (okolí lid. obydlí, 
polí, vod, lesů) 

ekosystém les (rostliny a živočichové) 

ekosystém pole 

ekosystém louka 

ekosystém park 

ekosystém okolí lidských obydlí 

ekosystém rybník 

ekosystém potok a řeka 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

pozná vybrané rostliny a živočichy živá příroda od podzimu do zimy 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

hovoří samostatně o přípravě rostlin a živočichů na 
zimu 

živá příroda od podzimu do zimy 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

rozeznává a vysvětluje význam některých z vybraných 
jarních rostlin, hub 

znečišťování přírody 

ochrana přírody 

živé organizmy - houby, rostliny, živočichové 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

uvědomuje si potravní vazby v přírodě význam přírody 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 

popisuje život zvířat na jaře živé organizmy - houby, rostliny, živočichové 
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třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

vysvětluje význam chovu domácích zvířat pro člověka živé organizmy - houby, rostliny, živočichové 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

popisuje zrání plodů a život živočichů v létě živé organizmy - houby, rostliny, živočichové 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

na konkrétních příkladech vysvětluje ochranu životního 
prostředí 

ochrana přírody 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

uvádí příklady zásad ochrany přírody a život. prostředí 
jako celku a uplatňuje je v praktickém životě 

ochrana přírody 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

měří hmotnost, objem, teplotu a čas vlastnosti látek- délka, hmotnost, teplota, čas 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

používá různá měřidla vlastnosti látek- délka, hmotnost, teplota, čas 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

porovnává veličinu s jednotkou vlastnosti látek- délka, hmotnost, teplota, čas 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

vysvětluje význam zdravého životního stylu denní režim, plánování a uspořádání času, pohybový 
režim, zdravá strava, nemoc, drobné úrazy, první 
pomoc 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

denní režim, plánování a uspořádání času, pohybový 
režim, zdravá strava, nemoc, drobné úrazy, první 
pomoc 
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ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

uvádí zásady telefonování na tísňové linky osobní bezpečí (doprava, sport, domácnost) 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

popisuje chování při mimořádných přírodních 
událostech 

osobní bezpečí (doprava, sport, domácnost) 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

v modelových situacích prokáže schopnost vhodně 
reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu s 
pravidly ochrany 

osobní bezpečí (doprava, sport, domácnost) 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

předvede v modelových situacích jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 

šikana, týrání, sexuální zneužívání 

internet, kyberšikana, sociální sítě, násilí v médiích 

drogy a další druhy závislostí 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

uvědomuje si význam vhodného stravování a 
dodržování pitného režimu 

zdravá strava, nemoc 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 
podporou zdraví 

drobné úrazy, první pomoc 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

popisuje způsoby ošetření drobných úrazů a poranění tísňová volání 

drobné úrazy, první pomoc 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit 
lidské zdraví a životy 

požár, bouřka, vichřice, povodeň 

integrovaný záchranný systém 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

vymezí (vybere z příkladů) vhodný způsob ochrany požár, bouřka, vichřice, povodeň 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Přírodověda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

charakterizuje základní podmínky nezbytné pro život podmínky života na Zemi 
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ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

vysvětluje význam Slunce pro život na Zemi pozorování neživé přírody 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

poznává vybrané nerosty a horniny, vysvětluje příčiny 
jejich vzniku, popisuje jejich využití 

neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

popisuje vznik půdy, význam, využití, ochranu ochrana přírody 

půda - vznik, složení, význam 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

popisuje postavení Země ve vesmíru Slunce, sluneční soustava 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

vysvětluje pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, 
zemská přitažlivost 

porovnávání planet 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

uvádí důsledky pohybu Země kolem své osy a okolo 
Slunce 

pohyby Země 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

uvádí příklady organismů v jednotlivých podnebných 
pásmech 

podnebné pásy 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

uvádí některé příčiny přizpůsobování organismů 
vnějším podmínkám (význam ZOO a botanických 
zahrad) 

význam botanických a zoologických zahrad 

Česká republika – oblast mírného podnebného pásu 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

vyhledává a orientuje se v atlasech a encyklopediích bakterie, sinice, houby, rostliny, živočichové 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 

uvádí příklady zásad ochrany přírody a život. prostředí 
jako celku a uplatňuje je v praktickém životě 

obnovitelné přírodní zdroje 
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prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

popisuje jednoduché stroje a jejich funkci elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

má základní poznatky o využití elektrické energie a 
práce s informační technikou 

elektrické spotřebiče, vodiče, nevodiče 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

uvědomuje si původ člověka jako druhu společné znaky s ostatními živočichy 

stavba těla 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

uvádí příklady zdravé výživy a zdravého způsobu života potravinová pyramida 

péče o zdraví 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

popisuje základ. stavbu a funkci jednotlivých orgánů a 
smyslových ústrojí 

základní funkce a projevy 

rozmnožovací soustava 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka vývojová stadia 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr 
a způsoby uchování potravin, vhodná skladba stravy, 
pitný režim 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

názorně předvádí způsoby poskytování první pomoci v 
modelových situacích ohrožení 

první pomoc 

drobná poranění 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v 
krizových situacích 

osobní bezpečí (doprava, sport, domácnost) 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 

zná zásady bezpečného chování v různém prostředí osobní bezpečí (doprava, sport, domácnost) 
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situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

popisuje chování při mimořádných přírodních 
událostech 

požár v domácnosti 

varování a ukrytí při nebezpečí 

evakuace 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

uvědomuje si škodlivost návykových látek a hracích 
automatů 

drogy a další druhy závislostí 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

uvědomuje si, jaké má postavení ve společnosti internet, kyberšikana, sociální sítě, násilí v médiích 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

zná svá základní práva a povinnosti – týrání, zneužívání, 
šikana 

šikana, týrání, sexuální zneužívání 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

uvádí zásady telefonování na tísňové linky tísňové volání - důležitá telefonní čísla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

     

5.8 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vlastivěda vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. 
Vzdělávání v tomto předmětu rozvíjí poznatky a dovednosti žáků získané v předcházejícím období 
vzdělávání. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat 
základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 
(včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

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

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do tří tematických okruhů:  
1) Místo, kde žijeme, 2) Lidé kolem nás, 3) Lidé a čas. 
 Časová dotace odpovídá učebnímu plánu pro 4. a 5. ročník – 2 hodiny týdně. 
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 Žáci pracují ve třídě, využívají různých forem práce s použitím dostupných vyučovacích pomůcek a 
technologií. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
věnuje maximální pozornost čtení s porozuměním, zadává úkoly, při kterých žáci využívají informace 
z různých zdrojů 
vede žáky k sebehodnocení, poskytuje dostatek času na tzv. zažití učiva, informace procvičuje pomocí 
různých aktivit 
  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
umožňuje žákům ověřovat si správnost řešení v dostupných materiálech a zdrojích 
vede žáky k tomu, že není nutné všechno znát, ale musíme vědět, kde to najít a umět to najít 
vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí 
  

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
zadává úkoly, při kterých žáci vzájemně spolupracují, pomáhají si a diskutují k danému problému 
ve třídě navozuje atmosféru přátelské a bezpečné komunikace 
  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok, motivuje je pozitivním a častým hodnocením 
zadává diferencované úkoly, aby žáci v rámci třídy zažili úspěch a využili své individuální schopnosti a 
získali tak potřebnou sebedůvěru 

Kompetence občanské: 
Učitel: 
vede žáky k poznávání různých kultur, ras a náboženství a získávání pozitivního vztahu k nim 
zařazuje do života třídy a školy ekologické aktivity 
vede žáky k ochraně životního prostředí a k péči o své zdraví 
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Kompetence pracovní: 
Učitel: 
zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností, poskytuje žákům prostor k výrobě 
pomůcek, plánků, modelů apod 
zadává úkoly, při kterých musí žáci své činnosti organizovat a plánovat  
  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k používání digitálních zařízení, aplikací a využívá je při učení, vyhledávání poznatků a 
zajímavostí 
vede žáky k získávání, vyhledávání a kritickému posuzování informací a digitálního obsahu 
vede žáky k vytváření prezentací na dané téma  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do hodin vlastivědy - je posilován cizí 
jazyk občasnými vstupy nebo může být cizí jazyk použit pro úvod do tematiky nebo shrnutí látky. Za 
účelem seznamování se s cizím jazykem v odborném předmětu mohou být realizovány krátké herní aktivity 
(tzv. jazykové sprchy), které nenásilnou formou vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. Učitel může cizí jazyk 
používat při zadávání pokynů a instrukcí, a tak u žáků posilovat jazykové dovednosti (např. poslech 
s porozuměním). Metodu CLIL zařazujeme do vlastivědy v jedné hodině týdně. 

    

Vlastivěda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

orientuje se na mapě ČR kraj, ve kterém žijeme, poloha, obyvatelstvo, kultura, 
hospodářství, doprava 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

dovídá se o kraji, ve kterém žije kraj, ve kterém žijeme, poloha, obyvatelstvo, kultura, 
hospodářství, doprava 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

orientuje se v okolní krajině orientace v krajině 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

pracuje s mapou mapy 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

seznamuje se s orientací i podle různých přírodních 
úkazů 

orientace v krajině 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

určí světové strany určování světových stran 

orientace v krajině 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

dodržuje zásady bezpečného pobytu v přírodě zásady bezpečného pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

pracuje s různými typy map typy map, plány, náčrty 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

rozlišuje mapy a plány typy map, plány, náčrty 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

seznamuje se s vodstvem na pevnině vodstvo ČR 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

rozpoznává rozšíření půd, rostlinstva a živočichů a jejich 
vliv na život lidí 

typy krajiny 

povrch ČR 
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podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

posuzuje působení lidí na krajinu a životní prostředí počasí, podnebí, půda, zemědělství 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

vyhledává na mapě chráněné krajinné oblasti a 
seznamuje se s pravidly chování v nich 

chráněné krajinné oblasti 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

na mapě ČR vyhledává kraje a krajská města kraje, krajská města 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

seznamuje se se zemědělstvím v různých oblastech ČR zemědělství 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

vyhledává kulturní i přírodní zajímavosti daných regionů kultura 

přírodní zajímavosti 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

vyhledává ČR na mapě Evropy mapa Evropy 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

pracuje s pojmy vlast, národ vlastenectví 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

seznamuje se se základy státního zřízení a politického 
systému ČR 

principy demokracie 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

rozlišuje hlavní orgány státní moci prezident, vláda, 

rozlišuje státní správu a samosprávu samospráva – kraje, obce 
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ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

státní správa 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

rozpoznává a pojmenovává státní symboly státní symboly ČR 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

na základě vlastních zkušeností diskutuje o vztazích 
mezi lidmi, spolužáky a v rodině 

mezilidské vztahy, komunikace 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

vyvodí pravidla pro společné soužití mezilidské vztahy, komunikace 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

vlastními slovy popíše, jak se chovat a pomáhat 
nemocným a sociálně slabým 

pomoc nemocným a sociálně slabým 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

diskutuje o základních lidských právech a právech dítěte lidská práva 

práva dítěte 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

probere práva a povinnosti žáků školy řád školy 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

rozpoznává ve svém okolí porušování základních 
lidských práv a principů demokracie 

lidská práva 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

volí správné situace ochrany, přivolání pomoci přivolání pomoci, čísla tísňového volání 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 

orientuje se v základ. formách vlastnictví formy vlastnictví 
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na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

používá peníze v běžných situacích hmotný a nehmotný majetek 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

svými slovy vysvětlí, co je hotovostní a bezhotovostní 
forma peněz 

hmotný a nehmotný majetek 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

promyslí výdaje domácnosti rodinný rozpočet 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

vymyslí příklady půjčky a splácení úspory, půjčky 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

seznamuje se s institucí banky banka jako správce peněz 

pracuje a orientuje se na časové ose orientace v čase 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

196 

Vlastivěda 4. ročník  

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

časová osa 

kalendář, letopočet 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

na členech své rodiny určuje generační rozdíly generace 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

z vlastní zkušenosti debatuje o knihovnách, galeriích, 
muzeích, jejich přínosu k pochopení minulosti 

muzea, knihovny, galerie 

archeologie 

regionální památky 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

zjišťuje informace o vybraných místech a postavách 
našich dějin 

české země v pravěku 

příchod Slovanů 

naše nejstarší minulost v pověstech 

Velkomoravská říše 

doba Přemyslovců 

vláda Lucemburků 

život ve středověku 

husitské války 

české země po husitských válkách 

první Habsburkové na českém trůně 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

vypráví některé regionální pověsti a pověsti ČR naše nejstarší minulost v pověstech 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

nachází rozdíly ve způsobu života lidí v dějinách ČR české země v pravěku 

příchod Slovanů 

naše nejstarší minulost v pověstech 

Velkomoravská říše 

doba Přemyslovců 

vláda Lucemburků 

život ve středověku 
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husitské války 

české země po husitských válkách 

první Habsburkové na českém trůně 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

objasňuje historické důvody zařazení státních svátků a 
významných dnů 

státní svátky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

198 

Vlastivěda 4. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

    

Vlastivěda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

vyhledává údaje o kraji, ve kterém žije, o přírodních 
podmínkách, historii a zvláštnostech 

kraj, ve kterém žijeme, poloha, obyvatelstvo, kultura, 
hospodářství, doprava, minulost a současnost 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

na mapě ČR určuje svět. strany, regiony a vybrané 
oblasti 

určování světových stran 

vybrané regiony ČR, Praha 

mapy 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

dodržuje zásady bezpečného pobytu v přírodě zásady bezpečného pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

pracuje s různými typy map mapy, obsah, grafika, vysvětlivky 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

seznamuje se s vodstvem na pevnině vodstvo ČR 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

rozpoznává rozšíření půd, rostlinstva a živočichů a jejich 
vliv na život lidí 

typy krajiny 

povrch ČR 
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podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

posuzuje působení lidí na krajinu a životní prostředí počasí, podnebí, půda, zemědělství 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

vyhledává na mapě chráněné krajinné oblasti a 
seznamuje se s pravidly chování v nich 

chráněné krajinné oblasti 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

na mapě ČR vyhledává kraje a krajská města kraje, krajská města 

kultura 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

zopakuje si zemědělství v různých oblastech ČR zemědělství 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

vyhledává kulturní i přírodní zajímavosti daných regionů přírodní zajímavosti 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

vyhledává ČR na mapě Evropy mapa Evropy 

orientace na mapě 

sousední státy 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

chápe Evropu jako světadíl z pohledu zeměpisného a 
společenského (EU) 

povrch Evropy 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

evropské státy EU 

sousední státy 

vypravuje o svých zážitcích z cestování 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

zopakuje si hlavní orgány státní moci prezident, vláda, 

ČR – součást společenstva vyspělých států 

státní správu a samosprávu samospráva – kraje, obce 
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ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

státní správa 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

rozpoznává a pojmenovává státní symboly státní symboly ČR 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

na základě vlastních zkušeností diskutuje o vztazích 
mezi lidmi, spolužáky a v rodině 

mezilidské vztahy, komunikace, 

principy demokracie 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

vyvodí pravidla pro společné soužití lidská práva 

práva dítěte 

řád školy 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

diskutuje o základních lidských právech a právech dítěte lidská práva 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

zopakuje si práva a povinnosti žáků školy práva dítěte 

řád školy 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

rozpoznává ve svém okolí porušování základních 
lidských práv a principů demokracie 

principy demokracie 

ohleduplnost, etické zásady 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

volí správné situace ochrany, přivolání pomoci přivolání pomoci 

telefonní čísla tísňového volání 

rizikové situace; rizikové chování, předcházení 
konfliktům 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 

zopakuje si základní formy vlastnictví formy vlastnictví 

hmotný a nehmotný majetek 
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výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

používá peníze v běžných situacích způsoby placení 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

svými slovy vysvětlí, co je hotovostní a bezhotovostní 
forma peněz 

způsoby placení 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

promyslí výdaje domácnosti rodinný rozpočet 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

vymyslí příklady půjčky a splácení úspory, půjčky 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

zopakuje si instituce bank banka jako správce peněz 

orientace v čase a časový řád, čas jako fyzikální veličina časová osa 
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ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

dějiny jako časový sled událostí 

kalendáře, letopočet, generace, 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

z vlastní zkušenosti debatuje o knihovnách, galeriích, 
muzeích, jejich přínosu k pochopení minulosti 

muzea, knihovny, galerie 

archeologie 

regionální památky 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

zjišťuje informace o vybraných místech a postavách 
našich dějin 

doba pobělohorská 

baroko 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

na vybraných ukázkách srovnává a hodnotí způsob 
života našich předků 

české školství v době života J.A.Komenského 

doba osvícenství, M.Terezie, Josef II. 

čeští vynálezci, první stroje 

počátky Národ. obrození, nástup kapitalismu 

národ sobě, kultura 19. stol. 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

nachází rozdíly ve způsobu života lidí v dějinách ČR život v Rakousko-Uhersku 

vznik ČSR – demokrat. státu a život v něm 

2. svět. válka, poválečná léta 

od totality k demokracii 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

objasňuje historické důvody zařazení státních svátků a 
významných dnů 

současnost a minulost v našem životě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

     

5.9 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP ZV.  

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

Vyučovací předmět Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku 2 hodiny týdně . 
Vzdělávání ve vyučovacím  předmětu Dějepis směřuje k: 
rozvíjení vlastního historického vědomí 
vnímání obrazu hlavních vývojových linií 
získávání orientace v historickém čase 
pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů 
chápání kulturní rozmanitosti světa 
utváření pozitivního hodnotového systému 

Integrace předmětů  Dějepis 

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

Kompetence k učení: 
žák se zamýšlí nad historickým vývojem 
žák vyhledává a třídí informací a k jejich pochopení, propojení a systematizaci  
žák efektivnímu využívá informací v procesu učení a tvůrčích činnostech 
žák pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 

Kompetence komunikativní: 
žák prezentuje vhodným způsobem výsledky úkolů, činnosti, aby ostatním vysvětlil své postupy 
žák navozuje a udržuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 

Kompetence k řešení problémů: 
žák pracuje s chybou jako příležitost k vyhledání správného řešení vyplývajícího z historických souvislostí 
žák si ověřuje správnost řešení v různých zdrojích (encyklopedie, historické kroniky, internet)  

Kompetence sociální a personální: 
žák sleduje svůj pokrok, zvyšuje si motivaci k učení  
žák řeší diferencované úkoly, poznává a využívá své individuální schopnosti a získává tak potřebnou 

sebedůvěru 

Kompetence občanské: 
žák se účastní různých soutěží a olympiád, kde může uplatnit své vědomosti a dovednosti a získat 

motivaci pro další učení 
žáky promýšlí a prozkoumává objektivní názory k poznávání různých kultur, ras, náboženství  
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Kompetence pracovní: 
žák využívá praktické dovednosti k výrobě pomůcek, plánků, modelů apod. 
žák plní dlouhodobé úkoly, svou činnost organizovat a plánovat 

Kompetence digitální: 
žák upevňuje základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním 
digitálních technologií 
žáky využívá digitálních technologií při tvorbě vlastního sdělení 
žák vyhledává základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovnává informace z různých 
zdrojů 
žák využívá vybrané formy elektronické komunikace 

Způsob hodnocení žáků Určujícím pravidlem pro hodnocení žáků je míra osvojení stanovených cílů, motivace, poznání svých 
schopností a reálných možností, vědomosti a dovednosti a řešení přiměřených problémů. 

    

Dějepis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence komunikativní 

 Kompetence k učení 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 

objasní podstatu práce historiků a její význam pro 
společnost 

význam zkoumání dějin 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti získávání informací o dějinách; historické prameny 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

sestaví časovou přímku historický čas a prostor 
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D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

vysvětlí základní periodizaci dějin historický čas a prostor 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

zná vývojová stadia člověka, formy obživy nejstarších 
lidí, jejich nástroje a způsob života 

člověk a lidská společnost v pravěku 

starší doba kamenná 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

vysvětlí podmínky a důsledky přechodu k zemědělství mladší doba kamenná 

doba kovů 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

popíše důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako 
podmínky pro rozvoj obchodu 

mladší doba kamenná 

doba kovů 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

vysvětlí souvislost mezi přírodními podmínkami a 
vznikem starověkých států 

nejstarší starověké civilizace 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

uvede příklady konkrétních starověkých památek 
patřících na seznam světového kulturního dědictví 

kulturní odkaz nejstarších civilizací 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a zrod křesťanství 

popíše přínos řecké a římské civilizace pro rozvoj 
evropské kultury včetně zrodu a významu křesťanství 

kultura starověkého Řecka a Říma 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

posoudí podstatu antické demokracie antické Řecko a Řím 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

popíše formy státní moci antické Řecko a Řím 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Dějepis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

seznámí se s uspořádáním společnosti raně feudálního 
státu, formování národních států 

nový etnický obraz Evropy 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

vysvětlí státotvornou úlohu panovnických dynastií nový etnický obraz Evropy 

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

popíše duchovní odkaz patronů českých zemí Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a 
postavení v Evropě 

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

popíše rozmach českého státu a jeho význam ve střední 
Evropě 

Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a 
postavení v Evropě 

D-9-4-02 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

charakterizuje vnitřní vývoj a postavení Velkomoravské 
říše a českého státu v evropském kontextu za vlády 
Přemyslovců a Lucemburků 

Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a 
postavení v Evropě 
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D-9-4-03 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí 

popíše úlohu křesťanství a víry křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy 

D-9-4-04 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

charakterizuje dobový životního styl a základní prvky 
románské a gotické kultury 

struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých 
vrstev 

kultura středověké společnosti - románské a gotické 
umění a vzdělanost 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve 

pracuje s pojmy humanismus, renesance a popíše jejich 
projevy v kultuře, myšlení a životě lidí 

renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich 
šíření Evropou 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

popíše problémy, které vedly ke kritice církve a vyústily 
v českou reformaci 

husitské Čechy 

D-9-5-03 popíše průběh zámořských objevů, jejich 
příčiny a důsledky 

objasní důvody a význam objevných plaveb a důsledky 
pronikání evropských civilizací do nově objevených zemí 

zámořské objevy a počátky dobývání světa 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

charakterizuje postavení českého státu v kontextu 
habsburské monarchie i Evropy 

nástup Habsburků na český trůn 

české dějiny 1526 - 1648 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

pracuje s pojmem reformace, jejími příčinami a cíli evropská reformace 

třicetiletá válka a její důsledky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-5-06 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede příklady významných 
kulturních památek 

rozpozná projevy kultury v 17. a 18. století a příklady 
konkrétních památek 

barokní kultura a osvícenství 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

popíše prudký rozvoj průmyslu jako předpoklad a 
katalyzátor společenských změn, dopad na životní 
prostředí 

průmyslová revoluce a její důsledky pro společnost 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
Francouzské revoluce a napoleonských válek a 
rozbitím starých společenských struktur v Evropě 

vysvětlí spojitost velké francouzské revoluce a 
napoleonské Francie s pádem starých společenských 
struktur v Evropě 

Velká francouzská revoluce a napoleonské období, 
jejich vliv na Evropu 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

charakterizuje národní obrození jako jev celoevropský, 
jehož výsledkem je utvoření novodobých národů 

národní hnutí velkých a malých národů; utváření 
novodobého českého národa 

revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, 
sociálních a národnostních problémů 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

objasní příčiny a průběh českého národního obrození národní hnutí velkých a malých národů; utváření 
novodobého českého národa 

revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, 
sociálních a národnostních problémů 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

popíše význam obrozeneckých snah významných 
osobností 

národní hnutí velkých a malých národů; utváření 
novodobého českého národa 

revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, 
sociálních a národnostních problémů 

D-9-6-04 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 

chápe příčiny nerovnoměrného ekonomického vývoje 
různých částí Evropy a světa a jeho důsledky 

kolonialismus a imperialismus 

technický a vědecký pokrok 
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částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

popíše 1. pol. 20. stol. jako období dvou nejničivějších 
světových válek 

první světová válka a její důsledky 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

objasní úlohu moderních technických prostředků 
během světových válek 

první světová válka a její důsledky 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

vysvětlí silné a slabé stránky demokratických systémů nové politické uspořádání Evropy, vznik 
Československa, jeho hospodářsko-politický vývoj, 
sociální a národnostní problémy 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

chápe změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem 
komunistického režimu, totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu 

mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

popíše rozdíly v souvislosti mezi nepříznivým stavem 
ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními 
způsoby 

mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

vysvětlí historický rozměr pojmů nacionalismus, 
extremismus, agrese 

mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

popíše vnitřní a zahraniční politiku Československa v 
období druhé republiky, protektorátu 

Protektorát Čechy a Morava 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

211 

Dějepis 8. ročník  

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

hodnotí poválečný vývoj Československa, který vyústil v 
únorové události 1948 

Protektorát Čechy a Morava 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

popíše vznik a problémy existence bipolárního světa studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi; politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

rozpozná znaky totalitní společnosti mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

popíše vnitřní situací v naší republice (události r. 1968) vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, 
vznik České republiky 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

popíše vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a s 
vývojem v 90. letech – vznik České republiky 

vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, 
vznik České republiky 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

popíše význam euroatlantické spolupráce s příklady 
mezinárodních organizací 

poválečné uspořádání, vznik OSN, NATO, počátky 
evropské integrace 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí vysvětlí historický kontext postavení rozvojových zemí rozpad koloniálního systému 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

orientuje se v problémech současného světa problémy současnosti 

věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a 
zábava 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

vysvětlí silné a slabé stránky demokratických systémů nové politické uspořádání Evropy 

politický vývoj Československa 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

chápe změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem 
komunistického režimu, totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu 

mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

popíše rozdíly v souvislosti mezi nepříznivým stavem 
ekonomiky a tendencí řešit problémy extrémními 
způsoby 

mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

vysvětlí historický rozměr pojmů nacionalismus, 
extremismus, agrese 

mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 

rozpozná znaky totalitní společnosti mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 
30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, 
nacismus – důsledky pro Československo a svět 
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pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

chápe nebezpečí antisemitismu a rasismu v souvislosti s 
příčinami 2. světové války 

holocaust 

hlavní příčiny, průběh a důsledky 2. světové války 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

definuje okolnosti vzniku samostatného 
Československa, její vnitřní a zahraniční situaci v období 
první republiky 

vznik Československa, jeho hospodářsko-politický 
vývoj, sociální a národnostní problémy 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

popíše vnitřní a zahraniční politiku Československa v 
období druhé republiky, protektorátu 

druhá republika a Protektorát Čechy a Morava 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

hodnotí poválečný vývoj Československa, který vyústil v 
únorové události 1948 

vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, 
vznik České republiky 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

popíše vnitřní situací v naší republice (události r. 1968) vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, 
vznik České republiky 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

popíše vnitřní situací v naší republice v roce 1989 a s 
vývojem v 90. letech – vznik České republiky 

vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, 
vznik České republiky 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

popíše vznik a problémy existence bipolárního světa studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi; politické, 
hospodářské, sociální a ideologické soupeření 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

popíše význam euroatlantické spolupráce s příklady 
mezinárodních organizací 

poválečné uspořádání, vznik OSN, NATO, počátky 
evropské integrace 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí vysvětlí historický kontext postavení rozvojových zemí rozpad koloniálního systému 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

orientuje se v problémech současného světa aktuální události a problémy současného světa 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

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

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

     

5.10 Občanská výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

       Povinný Povinný     
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Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Předmět Občanská výchova  vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP ZV a navazuje na 
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. 

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

Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální rovině a 
s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Vede žáka k sebepoznání a poznávání 
osobnosti druhých lidí, k formování vnitřních postojů žáka k důležitým oblastem lidského života. Učí se 
orientovat ve významných  okolnostech společenského života, seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších 
společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými 
způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky rozvíjet občanské a právní vědomí. Motivuje 
žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.  
Předmět Občanská výchova je zařazen do 6.a 7.ročníku v rozsahu 1 hodina týdně. Běžnou formou výuky je 
vyučovací hodina ve třídě, učebna PC, knihovna, veřejná prostranství mimo školu. Občanská 
výchova  zahrnuje okruhy  Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo, 
Mezinárodní vztahy, Globální svět. 

Integrace předmětů  Výchova k občanství 

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

Kompetence k učení: 
žák čte s porozuměním, plní úkoly, při kterých využívá informace z různých zdrojů, zejména z časopisů, 

aktualit z novin, sledováním médií zejména z důrazem na každodenní události ve světě a ve 
společnosti 

žák systematicky opakuje a procvičuje pomocí různých aktivit, her a rozborů, dramatizací 

Kompetence k řešení problémů: 
žák volí různé postupy, řešení, při kterých objevuje, řeší, vyslovuje závěry, komentuje aktuální situaci 

v České republice, ve světě, ve společnosti 
žák určuje problematiku, kterou chce k danému tématu řešit, řeší aktuální problémy ze života a 

navrhuje řešení vzniklé situace 

Kompetence komunikativní: 
žák vyjadřuje své názory, účastní se efektivní diskuse a vzájemně komunikuje se spolužáky k danému 

úkolu 
žák klade k tématu otázky, o problému diskutuje, argumentuje, nachází řešení, uvádí příklady 

z aktuálního života 
žák reaguje bezprostředně na danou situaci 
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Kompetence sociální a personální: 
žák spoluvytváří kritéria hodnocení i pravidla soužití a stanovená pravidla dodržuje 

Kompetence občanské: 
žák promýšlí a prozkoumává názory, lišící se od jeho vlastních, poznává různé kultury, rasy, náboženství  
žák se účastní ekologických aktivity, zaměřených na ochranu životního prostředí a k péči o své zdraví 

Kompetence pracovní: 
žák dokončuje práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase při dodržení stanovených postupů a 

bezpečnosti práce 
žák se účastní rozmanitých praktických činností, vyrábí miniprojekty, pomůcky, plánky, rozbory a 

analýzy 

Kompetence digitální: 
žák upevňuje základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním 
digitálních technologií 
žáky využívá digitálních technologií při tvorbě vlastního sdělení 
žák vyhledává základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovnává informace z různých 
zdrojů 
žák využívá vybrané formy elektronické komunikace 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni na základě úrovně osvojení cílů, motivace, poznání svých schopností a možností a 
schopnosti uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi.  

    

Občanská výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

vysvětlí význam symbolů našeho státu a uvede příklady, 
kdy se používají 

vlast – pojem vlast, národní a státní symboly, státní 
svátky, hlavní město 

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

na příkladech vyloží pojem vlastenectví a odliší projevy 
vlasteneckých pocitů od projevů nacionalismu 

vlastenectví versus naionalismus 

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

posoudí vliv médií na utváření masové kultury, na 
veřejné mínění 

kultura, média 

VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

charakterizuje prostředky masové komunikace kultura, média 

VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích 

aplikuje vhodné způsoby komunikace v modelových 
situacích a v chování 

modelové komunikační situace 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

uvědomuje si přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, 
seznamuje se s pojmem lidská solidarita a pomoc lidem 
v nouzi 

lidská solidarita, tolerance 

VO-9-1-06 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

charakterizuje prvky rasismu, xenofobie a extrémismu a 
aktivně se staví proti těmto projevům lidské 
nesnášenlivosti 

rasismus, xenofobie, extrémismus 

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

uvědomuje si výhody spolupráce lidí, pojmy mravnost a 
morálka, svoboda a závislost 

spolupráce, mravnost, morálka 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

uvádí příklady, ze kterých vyplývá, že každý člověk má 
kladné a záporné vlastnosti a sám se snaží u sebe 
rozvíjet dobré stránky svého jednání 

osobní rozvoj 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

pochopí rozdíl mezi dovedností a schopností osobní rozvoj 
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VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

seznámí se s pojmy charakter, vrozené předpoklady, 
osobní potenciál 

osobní rozvoj 

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

je schopen sebepoznání, poznání jiných lidí osobní rozvoj 

podobnost a odlišnost lidí 

vnitřní svět člověka 

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

uváděním různých příkladů z chování jiných lidí dovede 
rozlišit stereotypy v hodnocení jiných lidí 

podobnost a odlišnost lidí 

VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 
chování a jednání 

uplatňuje svůj úsudek a poznání jiných lidí k tomu, aby 
kriticky zhodnotil a vhodně korigoval své chování a 
jednání 

osobní rozvoj 

podobnost a odlišnost lidí 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

pěstuje zdravou sebedůvěru, rozvíjí své osobní 
přednosti 

osobní rozvoj 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

uvádí na příkladech, jaké vlastnictví existuje, uvědomuje 
si, jak se vlastnictví vyvíjelo a které vlastnictví má větší 
význam 

majetek, vlastnictví 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

vysvětlí rozdíly mezi duševním a hmotným vlastnictvím 
a na různých příkladech uvádí, proč je důležité starat se 
o duševní vlastnictví 

majetek, vlastnictví 

peníze 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti 

objasňuje na základě svých znalostí s hospodařením, jak 
různý má rozpočet každá rodina 

hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing, rozpočet 
státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 

uvědomuje si, že rozpočet má také stát, ve kterém žije hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing, rozpočet 
státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti, význam daní 
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objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti 

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení 

seznamuje se s různými formami placení a rozpoznává 
jejich výhody a nevýhody 

platební formy a metody 

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení 

rozvíjí své zkušenosti s placením platební formy a metody 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít 

vysvětlí roli bankovních institucí, jejich fungování a 
nabízené služby klientům 

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a 
přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, 
kdy je využít 

rozumí pojmům úrok a pojištění a dovede upřesnit 
situace s jejich využitím 

banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

vysvětlí návaznost a součinnost výroby, obchodu, služeb 
a pochopí jejich vzájemné vazby 

principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh, 
tvorba ceny, inflace, podstata fungování trhu, 
nejčastější právní formy podnikání 

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

seznamuje se s principy tržního hospodářství, vysvětlí 
podstatu fungování trhu a význam inflace 

principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka, trh, 
tvorba ceny, inflace, podstata fungování trhu, 
nejčastější právní formy podnikání 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 

rozlišuje příjmy a výdaje státu státní rozpočet 
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VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu 

uvádí, jakou formou stát peníze získává a naopak 
vydává 

státní rozpočet 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

popíše možnosti nakládání s volnými prostředky investice, její formy a typy 

VO-9-1-05 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

vysvětlí, proč je důležitá vzájemná solidarita mezi lidmi 
v situacích ohrožení a jak pomoci v situacích ohrožení a 
obrany státu 

lidská solidarita, tolerance 

Nepřiřazené učivo 

    stát - formy a způsoby vlády  

    

Občanská výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

na příkladech známých států rozliší republiku a 
monarchii (demokracii a diktaturu) 

stát - formy a způsoby vlády 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 

charakterizuje a porovnává složky státní moci a vysvětlí, 
jaké úkoly plní jejich orgány a instituce 

právní základy státu: znaky státu, formy a typy států, 
státní občanství ČR, složky státní moci, jejich orgány a 
instituce, obrana státu 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 

uvede příklady institucí a orgánů podílejících se na 
správě obcí, krajů a států 

státní správa a samospráva: orgány a instituce státní 
správy a samosprávy, jejich úkoly 
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příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

vysvětlí výhody demokratického způsobu řízení státu 
pro každodenní život občanů 

demokratický stát 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

stručně charakterizuje hlavní formy voleb do 
zastupitelstev ČR 

volby a volební systém (znaky demokratického 
způsobu rozhodování, význam politického pluralismu, 
význam a formy voleb do zastupitelstev ČR) 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod 

respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí právo a spravedlnost: základní lidská práva, práva 
dítěte, úprava lidských práv a práv dětí v 
dokumentech, poškozování lidských práv, 
diskriminace 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod 

uvede příklady základních práv a svobod každého 
člověka a dokumentů upravujících lidská práva 

právo a spravedlnost: základní lidská práva, práva 
dítěte, úprava lidských práv a práv dětí v 
dokumentech, poškozování lidských práv, 
diskriminace 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

popíše součinnost a současně nezávislost důležitých 
právních orgánů, důležitou pro ochranu každého 
občana, vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

právní normy 

VO-9-4-07 uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

provádí jednoduché právní úkony a uvědomuje si 
následky v případě porušení právních vztahů 

protiprávní jednání, druhy a postihy protiprávního 
jednání včetně korupce 

člověk v právních vztazích, základní práva spotřebitele 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní 
řád 

právní řád ČR 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

respektuje základní právní normy našeho státu právní řád ČR 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

rozlišuje činnost důležitých orgánů právní ochrany 
občanů, Policie ČR, státní zastupitelství, soudy, 
advokáti, notáři 

právní normy 

právní řád ČR 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

rozlišuje rozdíl protiprávního jednání a morálního 
selhání na základě příkladů z medií a dalších zdrojů 

přestupek, trestný čin 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

rozlišuje, na základě příkladů, závažný trestný čin, 
trestný čin, přestupek, a to i z hlediska možného trestu 

přestupek, trestný čin 
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VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

nalézá argumenty k existenci korupčního jednání korupční jednání 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

vysvětlí, proč má Česká republika zájem fungovat v 
rámci Evropské unie 

evropská integrace - podstata, význam, výhody, 
Evropská unie a ČR 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

uvede na příkladech výhody našeho vstupu a současně 
nevýhody našeho vstupu do Evropské unie 

evropská integrace - podstata, význam, výhody, 
Evropská unie a ČR 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

vysvětlí strukturu organizace Evropské unie, její 
rozhodující orgány a způsob financování států Evropské 
unie 

evropská integrace - podstata, význam, výhody, 
Evropská unie a ČR 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

popíše, jakým způsobem se zapojuje český občan do 
činnosti v rámci Evropské unie 

evropská integrace - podstata, význam, výhody, 
Evropská unie a ČR 

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

uvede příklady některých projevů globalizace v 
současném světě a objasňuje její klady a zápory 

globalizace – projevy, klady a zápory, významné 
globální problémy, včetně válek a terorismu, možnosti 
jejich řešení 

VO-9-5-02 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

popíše hlavní problémy globalizace celého světa na 
konkrétních příkladech 

globalizace – projevy, klady a zápory, významné 
globální problémy, včetně válek a terorismu, možnosti 
jejich řešení 

VO-9-5-03 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů 

vysvětlí spojitost mezi globálními a regionálními 
problémy na pozadí globalizačního procesu 

globalizace a její dopad na jednotlivé regiony 

     

5.11 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět Fyzika vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV a navazuje na vzdělávací oblast 
Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně 
základního vzdělání a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, 
Přírodopis, Chemie, Zeměpis, Člověk a zdraví, Tělesná výchova. 
Předmět Fyzika umožňuje svým badatelským charakterem výuky hlouběji porozumět zákonitostem 
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich 
aplikacív praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými metodami si žáci 
osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a 
spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných 
přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat 
příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže) a 
hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy. 

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

Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících druhého stupně s týdenní 
hodinovou dotací 6. ročník - 1, 7. - 9. ročník 2.  
Předmět Fyzika umožňuje svým badatelským charakterem výuky hlouběji porozumět zákonitostem 
přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich 
aplikacív praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody specifickými metodami si žáci 
osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a 
spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných 
přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat 
příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi a vysvětlovat pozorované jevy. 

Integrace předmětů  Fyzika 

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

Kompetence k učení: 

Kompetence k řešení problémů: 

Kompetence komunikativní: 

Kompetence sociální a personální: 

Kompetence občanské: 

Kompetence pracovní: 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

224 

Název předmětu Fyzika 

Kompetence digitální: 

Způsob hodnocení žáků Určujícím pravidlem pro hodnocení žáků je stupeň osvojení cílů, motivace, poznání svých schopností, 
osvojených vědomostí a dovedností.  

    

Fyzika 6. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

rozlišuje látku a těleso látka a těleso 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

ovládá značky a jednotky základních fyzikálních veličin fyzikální veličina a jednotka 

převody jednotek 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří délku, hmotnost a objem tělesa nebo látky v 
různých jednotkách 

převody jednotek 

délka 

hmotnost 

objem 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří teplotu pomocí teploměrů, z naměřených hodnot 
určí rozdíl teplot 

fyzikální veličina a jednotka 

teplota 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

rozlišuje pojem atom, molekula, iont látka a těleso 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

popisuje látku pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, 
kterými se liší 

látka a těleso 

skupenství látek 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty 
zvětší nebo zmenší 

teplota 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

z hmotnosti a objemu vypočte hustotu hustota 
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F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

orientuje se v MFCH tabulkách práce s MFCH tabulkami 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

změří časový úsek pomocí stopek fyzikální veličina a jednotka 

převody jednotek 

čas 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

    

Fyzika 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

rozhoduje, zda je těleso v klidu nebo v pohybu 
vzhledem k jinému tělesu 

pohyby těles, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, 
pohyb přímočarý a křivočarý 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas pohyby těles, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, 
pohyb přímočarý a křivočarý 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

využívá s porozuměním vztah mezi rychlostí, dráhou a 
časem 

pohyby těles, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, 
pohyb přímočarý a křivočarý 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

rozpoznává, zda na dané těleso působí síla a pomocí 
prodloužené pružiny porovnává dvě působící síly 

síla působící na těleso 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

změří sílu siloměrem síla působící na těleso 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

rozeznává jednotlivé druhy sil síla působící na těleso 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou 
sil stejných či opačných směrů 

síla působící na těleso 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

využívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou 
působící na těleso a hmotnosti tělesa při řešení 
jednoduchých úloh 

gravitační síla 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy a 
těžiště na páce a pevné kladce pro vysvětlení 
praktických situací 

otáčivé účinky síly 

F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na 
druhu materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na 
jejich obsahu 

síla působící na těleso 
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F-9-2-03 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly síla působící na těleso 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla světlo, zdroj světla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze 
odráží 

světlo, zdroj světla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasňuje 
vznik stínu 

přímočaré šíření světla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro 
vakuum a pro další optická prostředí 

rychlost světla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou 
optických prostředí k nalezení obrazu v rovinném 
zrcadle 

odraz světelného paprsku 

zrcadla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

určuje rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem pokusem 
a uvádí příklad jejich využití v praxi 

odraz světelného paprsku 

zrcadla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

najde za pomocí pokusu ohnisko dutého zrcadla odraz světelného paprsku 

zrcadla 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

rozhodne na základě znalosti o rychlostech světla ve 
dvou prostředích, zda se světlo při přechodu z jednoho 
prostředí do druhého bude lámat ke kolmici nebo od 
kolmice 

lom světla na optickém rozhraní 

F-9-6-06 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

lom světla na optickém rozhraní 
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F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

rozlišuje na základě pokusu spojku a rozptylku, najde 
pokusně ohnisko tenké spojky a určuje její ohniskovou 
vzdálenost 

optické čočky 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

na základě zkušeností a praktických ukázek popisuje 
jednoduché optické přístroje, jejich složení a jak se 
využívají v běžném životě 

optické čočky 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a 
způsobu nápravy těchto očních vad brýlemi 

optické čočky 

F-9-6-05 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

objasňuje např. pokusem rozklad bílého světla optickým 
hranolem, vysvětlí vznik duhy v přírodě 

rozklad světla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

v jednoduchých případech určí velikost a směr působící 
tlakové síly 

tlaková síla 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

využívá s porozuměním vztah mezi tlakem, tlakovou 
silou a obsahem plochy na niž síla působí 

tlaková síla 

tlak 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

osvojí si Pascalův zákon k vysvětlení funkce 
hydraulických zařízení 

tlaková síla 

tlak 

Pascalův zákon 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním jej 
používá k řešení praktických úloh 

hydrostatický tlak 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

vysvětlí vznik atmosférického tlaku a změří ho atmosférický tlak 

tlak plynu v uzavřené nádobě 

F-9-4-01 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

rozumí pojmu mechanická práce a výkon, určuje, kdy 
těleso ve fyzice práci koná, řeší při tom drobné 
praktické problémy a úlohy 

mechanická práce 

výkon 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

určuje, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, uvědomuje si, 
že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové 
prostředí 

akustika 

zvuk, zdroj zvuku 

šíření zvuku 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od 
překážky a objasňuje vznik ozvěny 

šíření zvuku 

odraz zvuku 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

uvědomuje si, že rychlost zvuku závisí na prostředí, 
kterým se zvuk šíří 

šíření zvuku 

odraz zvuku 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

osvojí si poznatek, že výška tónu je tím větší, čím větší 
je jeho kmitočet 

tón, výška tónu 

kmitočet tónu 
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F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak 
hlasité jsou různé zdroje zvuku v jeho okolí 

kmitočet tónu 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

hlasitost zvuku 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

určuje možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrného 
hluku 

hlasitost zvuku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

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

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Fyzika 9. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

porozumí základním pojmům- atom a jeho složení, 
molekula, iont 

atom a jeho složení, proton, neutron, elektron 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se 
budou dvě tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat 

elektrický náboj 

iont 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde 
o kladný či záporný iont 

atom a jeho složení, proton, neutron, elektron 

elektrický náboj 

iont 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

ověřuje, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v 
jeho okolí existuje elektrické pole 

elektrická síla, elektrické pole 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

ověřuje pokusem, za jakých podmínek prochází 
obvodem elektrický proud 

elektrický proud 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické 
napětí voltmetrem 

elektrický proud 

elektrické napětí 

pravidla bezpečné práce 

zkrat 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s 
elektrickými zařízeními, objasňuje nebezpečí vzniku 
zkratu a popisuje možnosti ochrany před zkratem 

pravidla bezpečné práce 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

zkrat 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

porozumí tomu, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí 
délkou a teplotou vodiče, zmenšuje se se zvětšujícím se 
obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze 
kterého je vodič vyroben 

odpor vodiče 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický 
obvod podle schématu 

jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí elektrický proud 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

elektrické napětí 

pravidla bezpečné práce 

zkrat 

jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

232 

Fyzika 9. ročník  

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

odlišuje zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle 
sebe a určuje výsledné elektrické napětí, výsledný 
elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů 

elektrický proud 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

elektrické napětí 

pravidla bezpečné práce 

zkrat 

odpor vodiče 

jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

rozlišuje i pokusem vodič od izolantu jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

rozlišuje stejnosměrný proud od střídavého na základě 
jejich časového průběhu 

stejnosměrný a střídavý proud 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

ověřuje pokusem, na čem závisí velikost indukovaného 
proudu v cívce a objasňuje vznik střídavého proudu 

elektromagnetická indukce 

stejnosměrný a střídavý proud 

F-9-6-04 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

popisuje funkci transformátoru a jeho využití při 
přenosu elektrické energie 

elektromagnetická indukce 

stejnosměrný a střídavý proud 

transformátor 

výroba a přenos elektrické energie 

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová 
reakce a popíše, na jakém principu funguje jaderný 
reaktor 

atom a jeho složení, proton, neutron, elektron 

štěpení atomového jádra 

řetězová reakce 

jaderný reaktor 

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

porozumí, jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné 
elektrárně 

řetězová reakce 

jaderný reaktor 

F-9-4-02 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

popisuje některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické 
energie v elektrárnách na životní prostředí 

výroba a přenos elektrické energie 

vesmír 
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F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

popíše sluneční soustavu a má představu o pohybu 
vesmírných těles 

sluneční soustava 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

rozlišuje planetu a hvězdu vesmír 

sluneční soustava 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

určuje hlavní součásti sluneční soustavy, planety, 
měsíce, planetky, komety 

vesmír 

sluneční soustava 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci vesmír 

sluneční soustava 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

objasňuje střídání dne a noci, ročních období a vznik 
jednotlivých měsíčních fází 

vesmír 

sluneční soustava 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

     

5.12 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět CHEMIE zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Vzdělávání v 
předmětu chemie směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. 

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

Vede k poznání základních chemických pojmů a zákonitostí a to na příkladech směsí, chemických látek a 
jejich reakcí s využíváním jednoduchých pokusů.  
Učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy.  
Učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů.  
Učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat s chemikáliemi podle pravidel bezpečné práce a dovednosti 
poskytnout první pomoc při úrazech chemickými látkami a přípravky.  
Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost a spoluzodpovědnost za stav 
životního prostředí / Environmentální výchova /.  
Předmět CHEMIE je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV a tak navazuje na vzdělávací 
oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně 
základního vzdělávání a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, 
Přírodopis, Fyzika, Zeměpis, Člověk a zdraví a přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi.  
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Chemie je zařazena do 8. a 9. ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. Běžnou formou výuky je vyučovací hodina a 
hodina laboratorních prací v rozsahu 4 - 6x v průběhu školního roku podle tematického plánu. 

Integrace předmětů  Chemie 

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

Kompetence k učení: 
Učitel klade důraz na čtení s porozuměním.  
Učitel vede žáka k samostatnému vyhledávání informací.  
Učitel podporuje tvořivou činnost – projekty, soutěže, olympiády.  
Učitel vede žáky k sebehodnocení. 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel vede žáky k třídění informací.  
Učitel využívá problémové úkoly, rozvíjí schopnost objevovat a formulovat problém, oceňuje různé 
způsoby řešení. 

Kompetence komunikativní: 
Učitel vede žáky k vyjadřování ústnímu i písemnému – jasně, přehledně, objektivně sdělovat postup a 
výsledky pozorování a experimentů.  
Učitel vede žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými.  
Učitel vede k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel buduje pozitivní školní a třídní klima.  
Učitel zařazuje kooperativní činnosti do výuky- práci ve dvojicích i ve skupinách a vzájemnou pomoc při 
učení, společné hledání optimálních řešení.  
Učitel vede žáky k respektování daných pravidel. 

Kompetence občanské: 
Učitel zařazuje ekologické aktivity.  
Učitel vede žáky k ochraně životního prostředí a péči o své zdraví, životů a majetku,  
Učitel využívá učení pomocí příkladů, vzorů a napodobování. 

Kompetence pracovní: 
Učitel učí žáka ovládat a manipulovat s různými nástroji, materiály a chemickými látkami.  
Učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnutém čase a kvalitě.  
Učitel zařazuje rozmanité praktické činnosti 
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Kompetence digitální: 
žák upevňuje základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním 
digitálních technologií 
žáky využívá digitálních technologií při tvorbě vlastního sdělení 
žák vyhledává základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovnává informace z různých 
zdrojů 
žák využívá vybrané formy elektronické komunikace 

Způsob hodnocení žáků Žák je hodnocen na základě úrovně porozumění učiva, splnění zadaných úkolů, aktivního přístupu a zájmu 
o daný předmět.  

    

Chemie 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák rozliší fyzikální tělesa a látky látky a tělesa 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák uvede příklad chemického děje chemický děj 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák uvede základní chemické a fyzikální vlastnosti látek vlastnosti látek 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák rozliší známé látky podle vlastností a popíše 
vlastmosti společné a rozdílné 

vlastnosti látek 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák vyhledá hodnoty vlastností v tabulkách vlastnosti látek 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

žák vysvětlí zásady bezpečnosti práce bezpečnost práce s chemickými látkami 
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CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

žák poskytne a přivolá první pomoc první pomoc 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

žák vysvětlí význam H a P vět, piktogramy a jejich 
význam a uvede příklady výrobků 

chemické výrobky 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky žák rozlišuje různorodé a stejnorodé směsi a uvádí 
příklady ze života 

směsi 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

žák počítá složení roztoků směsi 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

žák připraví roztok zadaného složení směsi 

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

žák navrhuje postupy oddělování složek ze směsi v 
běžném životě 

oddělování složek ze směsi 

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

žák uvádí metody oddělování složek ze směsi oddělování složek ze směsi 

CH-9-2-03 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

žák provádí filtraci a destilaci ve školních podmínkách oddělování složek ze směsi 

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu 

žák uvádí princip výroby pitné vody voda 

CH-9-2-04 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití, uvede příklady znečišťování 
vody a vzduchu 

žák uvede příklady znečišťování vody voda 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech 

žák popisuje stavbu atomu, počty protonů, neutronů a 
elektronů 

částicové složení látek 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula, prvek a 
sloučenina ve správných souvislostech 

žák popisuje stavbu molekuly daného prvku částicové složení látek 
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CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

žák používá značky nejznámějších chemických prvků prvky 

periodická soustava prvků 

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

žák vysvětlí protonové číslo prvky 

periodická soustava prvků 

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

žák se orientuje v periodické soustavě, rozlišuje skupiny 
a periody 

periodická soustava prvků 

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

žák rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec 
sloučeniny 

prvky 

chemické sloučeniny 

CH-9-3-02 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

žák rozlišuje kovy, nekovy a slitiny a uvede příklady 
vlastností a použití 

kovy a nekovy 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

žák uvede zákon zachování hmotnosti a využije ho při 
řešení úloh 

výpočet látkového množství 

molární hmotnost 

úpravy jednoduchých rovnic 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

žák uvede příklady jednoduchých chemických reakcí chemická reakce 

klasifikace chemických reakcí 

CH-9-4-01 rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a 
produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí a zhodnotí jejich 
využívání 

žák rozliší jednoduché chemické reakce chemická reakce 

klasifikace chemických reakcí 

CH-9-4-02 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 

žák aktivně využívá znalostí o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí 

faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

žák určí oxidační číslo v oxidech oxidy 
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a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

žák zapíše z názvu vzorce a naopak u probíraných 
sloučenin 

oxidy 

kyseliny 

hydroxidy 

soli kyslíkaté 

soli nekyslíkaté 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

žák popíše vlastnosti a použití vybraných sloučenin a 
posoudí jejich vliv na životní prostředí 

oxidy 

kyseliny 

hydroxidy 

soli kyslíkaté 

soli nekyslíkaté 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

žák popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin a 
hydroxidů, je seznámen s bezpečným ředěním a první 
pomocí 

kyseliny 

hydroxidy 

CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

žák rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů 
pH 

kyseliny 

hydroxidy 

CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

žák změří pH kyseliny 

hydroxidy 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

žák vysvětlí vznik kyselých dešťů a jejich vliv na životní 
prostředí 

životní prostředí 

CH-9-5-02 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

žák provede neutralizaci zředěných roztoků neutralizace 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

žák uvede příklady kyselin, hydroxidů a solí a posoudí 
jejich vliv na životní prostředí 

kyseliny 

hydroxidy 
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a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

soli kyslíkaté 

soli nekyslíkaté 

životní prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Chemie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, 
vlastnosti a použití 

uhlovodíky 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

vyhledá a uvede příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy a zemního plynu 

fosilní paliva 

průmyslově vyráběná paliva 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční skupinu u derivátů deriváty uhlovodíků 

CH-9-6-04 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

uvede význam bílkovin, sacharidů, tuků a vitamínů, 
uvede významné zdroje těchto látek, posoudí je z 
hlediska obecně uznávaných zásad zdravé výživy 

bílkoviny 

sacharidy 

tuky 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

241 

Chemie 9. ročník  

vitamíny 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

zařadí plasty mezi makromolekulární látky plasty a syntetická vlákna 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

rozpozná polymeraci plasty a syntetická vlákna 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

posoudí vliv používání plastů na živ. prostředí chemie a živ. prostředí 

plasty a syntetická vlákna 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

uvede výhody a nevýhody jejich používání chemie a živ. prostředí 

plasty a syntetická vlákna 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

doloží na příkladech význam chem. výroby plasty a syntetická vlákna 

detergenty, pesticidy, insekticidy 

hořlaviny, výbušniny 

léčiva a návykové látky 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

uvede příklady prvotních a druhotných surovin pro 
chemickou výrobu 

nerostné suroviny - rudy, soli 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

zhodnotí ekologický a ekonomický význam recyklace 
odpadů 

chemie a živ. prostředí 

plasty a syntetická vlákna 

CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

zachází bezpečně s běžnými mycími a čisticími 
prostředky 

detergenty, pesticidy, insekticidy 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

rozpozná označení hořlavých, toxických a výbušných 
látek 

hořlaviny, výbušniny 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

uvede zásady bezpečné práce s běžně prodávanými 
látkami 

plasty a syntetická vlákna 

detergenty, pesticidy, insekticidy 

léčiva a návykové látky 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

orientuje se v problematice volně i nezákonně 
prodávaných drog a popíše příklady následků, kterým se 
vystavuje konzument 

léčiva a návykové látky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

     

5.13 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodopis na 2. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Přírodověda 
na 1. stupni. Je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV a zahrnuje okruh problémů 
spojených se zkoumáním přírody. Je úzce spjat s dalšími předměty (fyzika, chemie, zeměpis, výchova ke 
zdraví, informatika). Poskytuje žákům hlubší porozumění přírodním faktům a zákonitostem a vytváří 
předpoklady pro další úspěšné studium i praktický život. 

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

Vzdělávání je založeno na zkoumání přírodnin, faktů a souvislostí aktivní činností žáků (pozorování, měření, 
experiment). Poskytuje vědomosti a dovednosti pro užití v reálných situacích. 
Obsah vzdělávacího oboru je rozdělen do 8 částí:         
-          Obecná biologie a genetika 
-          Biologie hub 
-          Biologie rostlin 
-          Biologie živočichů 
-          Biologie člověka 
-          Neživá příroda 
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-          Základy ekologie 
-          Praktické poznávání přírody 
Předmět Přírodopis se vyučuje v 6. – 8. ročníku jako samostatný předmět 2 hodiny týdně a v 9. ročníku 
jako samostatný předmět 1 hodinu týdně. Výuka probíhá ve třídě, ve speciální učebně, v počítačové 
učebně a v přírodě.  Její součástí jsou laboratorní práce, pozorování přírodnin a zjišťování údajů o 
probíhajících procesech v terénu, exkurze. 

Integrace předmětů  Přírodopis 

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

Kompetence k učení: 
učitel věnuje pozornost čtení s porozuměním, orientaci v textu, nákresech a schématech, osvojování 
základních pojmů a  přírodních vztahů a dějů 
učitel zadává úkoly, při kterých žáci využívají informace z různých zdrojů (atlasy, klíče, nástěnné obrazy, 
herbáře, sbírky živých i neživých přírodnin, encyklopedie, internet) 
učitel formuluje společně s žáky cíl úkolu, vede žáky k vytvoření potřebného aparátu ke zvládnutí učiva, 
různými aktivitami podporuje procvičení učiva, poskytuje dostatek času na upevnění učiva a poskytuje 
prostor k sebehodnocení žáků 

Kompetence k řešení problémů: 
učitel zadává úkoly tak, aby žáci sami objevovali  různá řešení - především problémů životního prostředí, 
vztahů mezi organismy, zdraví a péče o zdraví, hledali a volili možné postupy, pracovali s chybou jako 
s příležitostí hledat správné řešení, vyslovovali závěry 
učitel umožňuje žákům ověřovat správnost řešení v dostupných materiálech a zdrojích 
učitel vede žáky k praktickému řešení reálných situací  

Kompetence komunikativní: 
učitel navozuje ve třídě atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, zadává úkoly, při kterých žáci 
spolupracují a vzájemně si pomáhají (vytvoření nákresů, grafů, modelů, pomůcek, výsledků měření, 
pozorování a mikroskopování, projektů, dokumentů, řešení reálných situací) 
učitel se zajímá o názory žáků, dává prostor pro efektivní diskusi a argumentaci 
učitel umožňuje žákům prezentovat postupy a výsledky úkolů ústně, písemně a na PC (Word, Excel)  

Kompetence sociální a personální: 
učitel zadává diferencované úkoly, sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok, zvyšuje 
sebedůvěru žáků a motivaci k učení pozitivním hodnocením 
učitel umožňuje spoluvytvářet pravidla a kritéria hodnocení, důsledně vede žáky k jejich dodržování 
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Kompetence občanské: 
učitel umožňuje žákům účastnit se různých soutěží a olympiád, reprezentovat školu 
učitel využívá učení pomocí napodobování, působení vzorů a příkladů, vede žáky k promýšlení názorů, 
lišících se od jejich vlastních 

Kompetence pracovní: 
učitel zařazuje do výuky rozmanité praktické činnosti, poskytuje prostor k vytvoření a užití pomůcek, 
modelů, souborů přírodnin a sbírek apod. 
učitel vede žáky k získávání údajů užitím měřící techniky, lupy a mikroskopu 
učitel umožňuje žákům provádět jednoduché pokusy, řešit prakticky reálné situace (první pomoc, péče o 
zdraví, aktivity spojené s problémy životního prostředí, práce s rostlinným i živočišným materiálem)   
učitel zadává dlouhodobé úkoly, při nichž musí žáci své činnosti organizovat a plánovat 
učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase při dodržení stanovených postupů 
a bezpečnosti práce 

Kompetence digitální: 
žák upevňuje základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním 
digitálních technologií 
žáky využívá digitálních technologií při tvorbě vlastního sdělení 
žák vyhledává základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovnává informace z různých 
zdrojů 
žák využívá vybrané formy elektronické komunikace 

Způsob hodnocení žáků Žák je hodnocen na základě úrovně porozumění učiva, splnění zadaných úkolů, aktivního přístupu a zájmu 
o daný předmět. 

    

Přírodopis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

popíše vznik Země vznik, vývoj, rozmanitost života – názory na vznik 
života 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

vyjádří vlastními slovy vznik, vývoj a rozmanitost života 
na Zemi 

vznik, vývoj, rozmanitost života – názory na vznik 
života 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

rozliší atmosféru, hydrosféru, litosféru a biosféru vznik, vývoj, rozmanitost života – názory na vznik 
života 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

rozliší vybrané organické a anorganické látky vznik, vývoj, rozmanitost života – názory na vznik 
života 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

vysvětlí funkci ozonosféry pro trvání života organismů vznik, vývoj, rozmanitost života – názory na vznik 
života 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

vysvětlí význam Slunce, vody, kyslíku a oxidu uhličitého 
pro život na Zemi 

vznik, vývoj, rozmanitost života – názory na vznik 
života 

P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

rozlišuje pohlavní a nepohlavní rozmnožování dědičnost a proměnlivost organismů - podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací 

P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

graficky znázorní pohlavní rozmnožování dědičnost a proměnlivost organismů - podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací 

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

vyhledá pohlavní dimorfismus u živočichů a srovná s 
rostlinami 

dědičnost a proměnlivost organismů - podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací 

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

identifikuje pohlavní orgány rostlin, vyjádří vlastními 
slovy význam pylu, plodů a semen 

dědičnost a proměnlivost organismů - podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací 

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

provede vegetativní rozmnožování rostlin dědičnost a proměnlivost organismů - podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací 

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

porovná různé šlechtěné odrůdy rostlin a plemena 
živočichů 

dědičnost a proměnlivost organismů - podstata 
dědičnosti a přenos dědičných informací 

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

vyjádří vlastními slovy význam virů viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití 

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

uvede příklady virových onemocnění viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití 
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P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

vyjádří vlastními slovy význam bakterií půdních a 
hnilobných 

viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití 

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

zdůvodní význam bakterií ve střevech savců a na 
kořenech rostlin 

viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití 

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

vyhledá informace o choroboplodných bakteriích, 
uvede příklady bakteriálních onemocnění 

viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití 

P-9-1-04 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

zdůvodní význam prevence a hygieny viry a bakterie - výskyt, význam a praktické využití 

P-9-7-02 na příkladu objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 

vysvětlí pojmy ekosystém, společenstva, populace, 
uvede příklady 

organismy a prostředí 

vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

objasní pojmy producent, konzument, reducent, 
cizopasník, populace, společenstvo na konkrétních 
příkladech organismů 

populace 

společenstva 

přirozené a umělé ekosystémy 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

rozliší přirozené a umělé ekosystémy populace 

společenstva 

přirozené a umělé ekosystémy 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

vyjádří vlastními slovy pojmy potravní řetězec a 
potravní pyramida, přiřadí organismy 

potravní řetězce 

rovnováha v ekosystému 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

rozliší jednobuněčné a mnohobuněčné organismy systém rostlin 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

na základě pozorování zakreslí a popíše stavbu těla řas poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů řas 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

identifikuje vybrané druhy řas, vysvětlí význam řas v 
ekosystému 

poznávání a zařazování daných zástupců běžných 
druhů řas 

identifikuje naše nejznámější jedlé a jedovaté houby houby s plodnicemi - zásady sběru 

konzumace 
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P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

první pomoc při otravě houbami 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

shrne zásady sběru hub a první pomoci při otravě 
houbami 

houby s plodnicemi - zásady sběru 

konzumace 

první pomoc při otravě houbami 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

vysvětlí pojem symbióza na příkladu lišejníků a popíše 
stavbu těla 

lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

určí výskyt a význam lišejníků lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

vysvětlí pojmy tkáň, orgán, orgánová soustava stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – 
živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, 
mnohobuněčné organismy 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

zhotoví jednoduché schéma a popis stavby těla 
žahavců, ploštěnců, hlístů, měkkýšů, kroužkovců a 
členovců 

vývoj, vývin živočichů - významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů – bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, 
měkkýši, kroužkovci, členovci) 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

charakterizuje funkci jednotlivých orgánů vývoj, vývin živočichů - významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů – bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, 
měkkýši, kroužkovci, členovci) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

zaznamenává informace o zkamenělinách systém živočichů - významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů, bezobratlí 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

identifikuje vybrané bezobratlé živočichy systém živočichů - významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů, bezobratlí 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny bezobratlých 
živočichů 

systém živočichů - významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů, bezobratlí 
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

vybrané bezobratlé živočichy zařazuje do hlavních 
taxonomických jednotek 

systém živočichů - významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů, bezobratlí 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

vysvětlí pojmy predátor, vnější a vnitřní cizopasník na 
konkrétních příkladech 

projevy chování živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

provádí záznamy a schematické znázornění vybraných 
pozorovaných objektů 

projevy chování živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

zaznamenává informace o způsobu jejich života a 
přizpůsobení danému prostředí 

projevy chování živočichů 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

zdůvodní význam bezobratlých živočichů v přírodě i pro 
člověka 

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, živočišná 
společenstva 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

uvede příklady vztahů člověka a bezobratlých živočichů rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, živočišná 
společenstva 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

shromažďuje informace a vyjádří vlastními slovy zásady 
bezpečného chování ve styku se živočichy 

rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné druhy, živočišná 
společenstva 

    

Přírodopis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše znaky strunatců a porovná je s bezobratlými stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

zakreslí jednoduché schéma a popíše stavbu těla 
pláštěnců a bezlebečných 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše stavbu těla a funkci jednotlivých orgánů paryb stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

porovná znaky pláštěnců, bezlebečných a paryb stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

nakreslí jednoduchý náčrt těla ryby stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše stavbu těla a funkci jednotlivých orgánových 
soustav ryb 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

porovná znaky paryb a ryb stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše stavbu těla a funkci jednotlivých orgánových 
soustav obojživelníků 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

porovná znaky ryb a obojživelníků stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše stavbu těla a funkci jednotlivých orgánových 
soustav plazů 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

zdůvodní schopnost existence plazů na souši stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

porovná znaky plazů a obojživelníků stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše stavbu těla a funkci jednotlivých orgánových 
soustav ptáků 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

nakreslí a popíše ptačí pero, ptačí vejce stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

porovná znaky plazů a ptáků stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

porovná kostru, orgány a orgánové soustavy zástupců 
tříd obratlovců 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

identifikuje vybrané zástupce paryb, ryb, obojživelníků, 
plazů, ptáků 

vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

podle vnějších a vnitřních znaků přiřazuje zástupce do 
hlavních taxonomických skupin 

vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

charakterizuje některé taxonomické skupiny vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

uvádí příklady zástupců obratlovců z jednotlivých 
ekosystémů v regionu 

vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

přiřazuje zástupce obratlovců z jednotlivých 
ekosystémů ve světě 

vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

orientuje se ve vývoji a vývinu strunatců vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

zdůvodní přizpůsobení paryb, ryb, obojživelníků, plazů a 
ptáků prostředí 

vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

rozliší zdroje potravy obratlovců vývoj, vývin a systém živočichů - významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů - strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

charakterizuje výrazné etologické rysy obratlovců – 
komunikace, sociální chování, migrace 

projevy chování živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

třídí informace o životě vybraných druhů obratlovců projevy chování živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

uvede příklady potravních řetězců, vyjádří v nich 
význam obratlovců 

projevy chování živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 

vyhledává postavení obratlovců v potravních 
pyramidách 

projevy chování živočichů 
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objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

orientuje se ve vztazích mezi organismy a odvodí 
význam obratlovců v daných ekosystémech 

rozšíření, význam a ochrana živočichů 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

uvede příklady vzájemných vztahů obratlovců a člověka rozšíření, význam a ochrana živočichů 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

popíše změny v přírodě vyvolané člověkem, objasní 
jejich důsledky pro kvalitu životního prostředí 

rozšíření, význam a ochrana živočichů 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

zdůvodní nebezpečí škodlivých látek pro existenci 
některých druhů 

rozšíření, význam a ochrana živočichů 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

vyhledává informace o kriticky ohrožených druzích u 
nás i ve světě 

rozšíření, význam a ochrana živočichů 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

orientuje se v možnostech zlepšení současného stavu 
životního prostředí v regionu i ve světě 

hospodářsky významné druhy, péče o vybrané domácí 
živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná 
společenstva 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

zásady bezpečného chování uplatňuje ve styku s 
živočichy 

hospodářsky významné druhy, péče o vybrané domácí 
živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná 
společenstva 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

rozliší rostliny jednobuněčné a mnohobuněčné základní struktura života – buňky, pletiva, orgány 
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P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

zakreslí a popíše rostlinná pletiva základní struktura života – buňky, pletiva, orgány 

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

orientuje se v základních fyziologických procesech 
rostlin 

fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, 
dýchání, růstu, rozmnožování 

P-9-3-02 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

uvede základní údaje o významu a pěstování 
hospodářsky významných rostlin (obilniny, druhy 
zeleniny, ovocné dřeviny) 

systém rostlin - jejich vývoj a využití hospodářsky 
významných zástupců 

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

identifikuje vybrané zástupce mechorostů, 
kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných 
rostlin 

systém rostlin - poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů mechorostů, kapraďorostů 
(plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a 
krytosemenných rostlin (jednoděložných a 
dvouděložných) 

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

uvádí příklady zástupců vyšších rostlin z jednotlivých 
ekosystémů v regionu 

systém rostlin - poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů mechorostů, kapraďorostů 
(plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a 
krytosemenných rostlin (jednoděložných a 
dvouděložných) 

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

přiřazuje zástupce vyšších rostlin z jednotlivých 
ekosystémů ve světě 

systém rostlin - poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů mechorostů, kapraďorostů 
(plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a 
krytosemenných rostlin (jednoděložných a 
dvouděložných) 

P-9-3-03 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

orientuje se ve vývoji a vývinu rostlin systém rostlin - poznávání a zařazování daných 
zástupců běžných druhů mechorostů, kapraďorostů 
(plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a 
krytosemenných rostlin (jednoděložných a 
dvouděložných) 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

vyhledává informace o vlivu člověka na životní prostředí 
u nás i ve světě 

ochrana přírody a životního prostředí – globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

navrhuje řešení globálních problémů ochrana přírody a životního prostředí – globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území 
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P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

zaznamenává informace o vlivu člověka na životní 
prostředí v regionu 

ochrana přírody a životního prostředí – globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí 

zdůvodní význam zoologických a botanických zahrad ochrana přírody a životního prostředí – globální 
problémy a jejich řešení, chráněná území 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody pracuje samostatně podle popisu práce praktické metody poznávání přírody - pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem) ), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody připraví si materiál k mikroskopování a mikroskopuje praktické metody poznávání přírody - pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem) ), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody vytváří jednoduché nákresy s popisem praktické metody poznávání přírody - pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem) ), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody zaznamenává výsledky pozorování a pokusů praktické metody poznávání přírody - pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem) ), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody pracuje s atlasy k určování rostlin a živočichů praktické metody poznávání přírody - pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem) ), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody vyhledává informace v literatuře praktické metody poznávání přírody - pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem) ), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
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a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody zpracovává informace z internetu praktické metody poznávání přírody - pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem) ), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody informace používá při řešení problému praktické metody poznávání přírody - pozorování 
lupou a mikroskopem (případně dalekohledem) ), 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře 
a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, 
jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů 

    

Přírodopis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

popíše stavbu těla a funkci jednotlivých orgánových 
soustav savců 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

identifikuje vybrané zástupce savců stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

podle vnějších a vnitřních znaků přiřazuje zástupce do 
hlavních taxonomických skupin 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

vyhledává informace o vzniku člověka, vyjadřuje 
vlastními slovy názory na vznik člověka 

stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - 
orgány, orgánové soustavy, mnohobuněčné 
organismy, rozmnožování 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

orientuje se ve fylogenetickém vývoji člověka fylogeneze člověka 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

shrne znaky předchůdců člověka fylogeneze člověka 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

vytvoří dokument, který vychází z přehledu informací a 
kreseb fylogenetického vývoje člověka 

fylogeneze člověka 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

charakterizuje buňku, tkáně, orgány, orgánové 
soustavy, organismus 

anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

popíše stavbu pojivové tkáně, kosti, kostry anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

popíše stavbu svalové tkáně, svalu anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

identifikuje vybrané kosti, uvede příklady kostí a svalů 
na svém těle 

anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

charakterizuje oběhovou, trávicí a dýchací soustavu, 
určí polohu, stavbu a funkci jednotlivých orgánů 
oběhové, trávicí a dýchací soustavy 

anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
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vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

charakterizuje kožní, vylučovací a rozmnožovací 
soustavu, určí polohu, stavbu a funkci jednotlivých 
orgánů kožní, vylučovací a rozmnožovací soustavy 

anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

popíše stavbu, činnost a význam řídící soustavy 
(nervové soustavy a smyslových orgánů, hormonální 
soustavy) 

anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

orientuje se v projevech vyšší nervové činnosti anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

vyjádří vlastními slovy zásady hygieny duševní činnosti anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

objasní pojmy imunita, transfuze, prevence, infarkt, 
alergie, racionální výživa, přeměna látek a energií, 
zdravý životní styl 

anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

objasní propojenost orgánů a orgánových soustav anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy 
(opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, 
vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti ) 
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P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

popíše vývoj plodu, porod ontogeneze člověka - rozmnožování člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

srovnává jednotlivá období vývinu jedince od narození 
až po stáří 

ontogeneze člověka - rozmnožování člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

orientuje se v problematice odpovědného rodičovství a 
nebezpečí pohlavních chorob 

ontogeneze člověka - rozmnožování člověka 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

zdůvodní význam prevence chorob a poranění 
jednotlivých soustav a orgánů 

nemoci a prevence - příčiny, příznaky, praktické 
zásady a postupy při léčení běžných nemocí, epidemie 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

uvede příklady vlivu zdravého životního stylu na 
jednotlivé soustavy a orgány 

životní styl 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

rozliší vstupní brány nemocí nemoci a prevence - příčiny, příznaky, praktické 
zásady a postupy při léčení běžných nemocí, epidemie 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

objasní pojmy infekce, epidemie, karanténa nemoci a prevence - příčiny, příznaky, praktické 
zásady a postupy při léčení běžných nemocí, epidemie 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

zdůvodní význam hygieny, dodržování praktických zásad 
při léčení nemocí 

pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu 
na zdraví člověka 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby 

vysvětlí možné vlivy emisí, imisí, kyselých dešťů, 
narušování ozonosféry a stresu na zdraví 

pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu 
na zdraví člověka 

P-9-1-02 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

vysvětlí rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním 
rozmnožováním 

dědičnost a proměnlivost organismů 

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

objasní princip pohlavního rozmnožování a přenosu 
dědičných vlastností 

podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, 
gen, křížení 

P-9-1-03 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě 

vyjádří vlastními slovy pojmy pohlavní aktivita, genetika, 
proměnlivost, chromozom 

podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, 
gen, křížení 

    

Přírodopis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

vysvětlí teorii vzniku Země Země, vznik, stavba 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 
života 

Země, vznik, stavba 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

rozliší prvky souměrnosti krystalu mineralogie - nerost, hornina, krystal 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

zná stupnici tvrdosti mineralogie - nerost, hornina, krystal 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

podle charakteristických vlastností rozpozná vybrané 
nerosty 

mineralogie - nerost, hornina, krystal 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

zná význam některých důležitých nerostů (rudy) mineralogie - nerost, hornina, krystal 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a 
popíše způsob jejich vzniku 

třídění nerostů 

P-9-6-01 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

vysvětlí význam a použití důležitých hornin (žula, 
vápenec, břidlice) 

petrologie - horniny 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů geologické děje vnitřní a vnější 
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P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších 
geologických dějů 

geologické děje vnitřní a vnější 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

popíše druhy zvětrávání geologické děje vnitřní a vnější 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy pedologie 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy pedologie 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi vznik a vývoj života na Zemi 

P-9-6-02 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

rozlišuje jednotlivé geologické éry podle 
charakteristických znaků a typických organismů 

pedologie 

P-9-6-03 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi 

charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy 
počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy 
a možné dopady i ochranu před nimi 

podnebí a počasí ve vztahu k životu - význam vody a 
teploty prostředí pro život, ochrana a využití 
přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší 
pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických 
změn na živé organismy a na člověka - mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy – příčiny vzniku 
mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, 
nejčastější mimořádné přírodní události v ČR 
(povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi 

     



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

261 

5.14 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět Zeměpis vychází z vzdělávacího oboru Člověk a příroda RVP ZV.  

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

Vzdělávání v předmětu Zeměpis směřuje k:  
- získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, 
pojmů a používání poznávacích metod 
- získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 
- respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 
- rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu 
moderního člověka 
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 
- aplikování geografických poznatků v praktickém životě 
Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7, 9. ročníku dvě hodiny týdně, 
v 8. ročníku jednu hodinu týdně. 

Integrace předmětů  Zeměpis (Geografie) 

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

Kompetence k učení: 
žák si vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojující získané poznatky do 

širších celků 
žák používá odborné geografické terminologie 
žák využívá informace z různých zdrojů 

Kompetence k řešení problémů: 
žák pracuje s chybou a vyhledává správné řešení 
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Název předmětu Zeměpis 

žák si ověřuje správnost řešení v různých zdrojích (encyklopedie, atlasy, internet) a nalézá způsob řešení  

Kompetence komunikativní: 
žák vhodným způsobem prezentuje výsledky úkolů, činností, vysvětluje ostatním své postupy 

Kompetence sociální a personální: 
žák řeší diferenciované úkoly, poznává a využívá své individuální schopnosti a získává potřebnou 

sebedůvěru 

Kompetence občanské: 
žák se účastní různých soutěží a olympiád, kde může uplatnit své vědomosti a dovednosti a získat 

motivaci pro další učení 
žáky promýšlí a prozkoumává názory, lišící se od jeho vlastních 

Kompetence pracovní: 
žák využívá praktických činností k výrobě pomůcek, plánků, modelů 
žák plní dlouhodobé úkoly, při nichž musí své činnosti organizovat a plánovat 

Kompetence digitální: 
žák upevňuje základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním 
digitálních technologií 
žáky využívá digitálních technologií při tvorbě vlastního sdělení 
žák vyhledává základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovnává informace z různých 
zdrojů 
žák využívá vybrané formy elektronické komunikace 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Integrace metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do hodin vlastivědy - je posilován cizí 
jazyk občasnými vstupy nebo může být cizí jazyk použit pro úvod do tematiky nebo shrnutí látky. Za 
účelem seznamování se s cizím jazykem v odborném předmětu mohou být realizovány krátké herní aktivity 
(tzv. jazykové sprchy), které nenásilnou formou vybízejí ke komunikaci v cizím jazyce. Učitel může cizí jazyk 
používat při zadávání pokynů a instrukcí, a tak u žáků posilovat jazykové dovednosti (např. poslech 
s porozuměním). Metodu CLIL zařazujeme do zeměpisu v 6., 7, 9. ročníku v jedné hodině týdně, v 8. 
ročníku v jedné hodině za 14 dní. 

Způsob hodnocení žáků Žák je hodnocen na základě úrovně porozumění učiva, splnění zadaných úkolů, aktivního přístupu a zájmu 
o daný předmět. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy a 
oběhu Země kolem Slunce pro praktický život na Zemi 

Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby 
Země, střídání dne a noci, střídání ročních období 

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi a pravidelné 
střídání ročních období 

Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby 
Země, střídání dne a noci, střídání ročních období 

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

vysvětlí podstatu polárního dne a noci Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby 
Země, střídání dne a noci, střídání ročních období 

Z-9-2-01 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model 
planety Země 

glóbus 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů 

vyhledá potřebné informace v mapových atlasech, 
orientuje se v jejich obsahu a rejstřících 

poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť 

určování zeměpisné polohy, zeměpisné souřadnice, 
zeměpisná délka a šířka 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů 

vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na 
Zemi, pochopí účel časových pásem a úlohu hlavního a 
180. poledníku pro určování času na Zemi 

časová pásma na Zemi 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat, 
přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek 

mapy, měřítko map, obsah 

plány 

druhy map 
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Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na 
mapách 

znázorňování výškopisu a polohopisu na mapách 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

prokáže aktivní znalost smluvených značek, vrstevnic, 
výškových kót, nadmořské výšky 

znázorňování výškopisu a polohopisu na mapách 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

vysvětlí pojem krajinná sféra, orientuje se v objektech, 
jevech a procesech v jednotlivých složkách přírodní 
sféry 

krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a 
hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi 
jednotlivými přírodními složkami krajinné sféry 

systém přírodní sféry na planetární úrovni – 
geografické pásy, geografická (šířková) pásma, 
výškové stupně 

Z-9-2-02 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

objasní stavbu dna oceánů systém přírodní sféry na planetární úrovni – 
geografické pásy, geografická (šířková) pásma, 
výškové stupně 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

s porozuměním pracuje s pojmy: počasí, podnebí, 
meteorologické prvky, celkový oběh vzduchu v 
atmosféře 

litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a 
porovnává je 

litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

seznámí se s rozložením vody na Zemi litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 

Z-9-2-03 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, 
pohyby mořské vody, vodní toky, ledovce, 
podpovrchová voda, bezodtokové oblasti, jezera, 
bažiny, umělé vodní nádrže 

litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Zeměpis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů absolutní (matematická) a relativní geografická 
poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry oceánů, 
světadílů 

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

určí geografickou polohu jednotlivých oceánů, světadílů 
podle zeměpisných souřadnic i z hlediska polohy na 
zemských polokoulích a v podnebných pásech 

absolutní (matematická) a relativní geografická 
poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry oceánů, 
světadílů 

Z-9-3-01 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

popíše a srovnává při interpretaci obecně zeměpisných 
map členitost a typické znaky přírodních poměrů 
jednotlivých oceánů, světadílů 

absolutní (matematická) a relativní geografická 
poloha, rozloha, členitost a přírodní poměry oceánů, 
světadílů 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 

určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární 
oblasti 

zeměpis světadílů – polární oblasti 
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potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

vyhledá a provede stručnou charakteristiku 
nejvýznamnějších států jednotlivých oblastí 

zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie, 
Amerika, Asie, Evropa – poloha, rozloha, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo, 
živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo a 
hospodářství 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

provede regionalizaci v jednotlivých světadílech, vytyčí 
společné znaky daného regionu, provede porovnání 
jednotlivých regionů 

Afrika, Austrálie a Oceánie – fyzickogeografická sféra, 
socioekonomická sféra, regionalizace, charakteristika 
vybraných států 

Asie – regionalizace, státy 

Evropa – regionalizace, státy 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

vyhledá a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní a 
významná města 

Afrika, Austrálie a Oceánie – fyzickogeografická sféra, 
socioekonomická sféra, regionalizace, charakteristika 
vybraných států 

Amerika - fyzickogeografická sféra 

Amerika – charakteristika států 

Asie – fyzickogeografická + socioekonomická 
charakteristika 

Evropa – fyzickogeografická + socioekonomická 
charakteristika 

Z-9-3-02 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a 
hospodářských činností v jednotlivých světadílech, v 
regionech a modelových státech, popíše a porovná 
jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a 
zvažuje souvislost s přírodními poměry 

Amerika – socioekonomická sféra, regionalizace 

Asie – fyzickogeografická + socioekonomická 
charakteristika 

Evropa – fyzickogeografická + socioekonomická 
charakteristika 

Z-9-3-03 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

seznámí se s mezinárodními organizacemi zeměpis světadílů, globální a regionální problémy 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

    

Zeměpis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

pracuje aktivně s tematickými mapami obsahujícími 
informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských 
činnostech v celosvětovém měřítku 

lidé na Zemi 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace 

orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, 
vyhodnocuje aktuální demografické ukazatele 

lidé na Zemi 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

popisuje rozmístění lidských sídel, nejvýznamnějších 
aglomerací 

obyvatelstvo a sídla 

určí a vyhledá hlavní oblasti světového hospodářství světové hospodářství 
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Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

světové zemědělství, rybolov, lesní a vodní 
hospodářství 

světový průmysl 

služby obyvatelstvu 

světový trh a mezinárodní obchod 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

porovnává a lokalizuje na mapách hlavní (jádrové) a 
vedlejší (periferní) oblasti světového hospodářství a 
jeho dopady na životní prostředí 

ekologie a zeměpis 

světové (globální) ekologické problémy 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

orientuje se na politické mapě světa státy světa podle politického systému a podle 
politické moci 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné 
polohy, počtu obyvatelstva, hlediska svrchovanosti, 
státního zřízení a formy vlády, správního členění 

státy na Zemi, společné a odlišné znaky 

státy světa podle svrchovanosti 

státy světa podle polohy a územní rozlohy 

státy světa podle počtu a původu obyvatel 

státy světa podle průběhu a tvaru státních hranic 

státy světa podle správního členění 

státy světa podle státního zřízení a formy vlády 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

uvádí příklady různé míry demokracie ve světě státy světa podle stupně rozvoje 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

uvede příklady nejvýznamnějších politických, 
vojenských a hospodářských seskupení 

politická a hospodářská seskupení států světa, 
mezinárodní organizace, OSN 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

uvede aktuální počet států současného světa, vyhledá 
na politické mapě světa nově vzniklé státy 

současná ohniska politických, národnostních a 
náboženských konfliktů, nové státy na mapě světa 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

lokalizuje aktuální příklady politických, národnostních a 
náboženských konfliktů ve světě 

současná ohniska politických, národnostních a 
náboženských konfliktů, nové státy na mapě světa 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

rozliší vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních 
krajin, uvede konkrétní příklady 

krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin 
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Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

vysvětlí a charakterizuje prostorové rozmístění 
ekosystémů a jejich interakci s lidskou činností 

vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a 
rozvoj 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

navrhne možná řešení problematiky životního prostředí principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické 
a environmentální problémy lidstva 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

porozumí pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické 
a environmentální problémy lidstva 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

    

Zeměpis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

určí absolutní geografickou polohu České republiky absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné 
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost 
povrchu a přírodní poměry České republiky 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

vyhodnotí relativní geografickou polohu České 
republiky podle různých kritérií 

absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné 
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost 
povrchu a přírodní poměry České republiky 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

popíše s pomocí obecně zeměpisných a tematických 
map horopisné celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, 
půdy 

absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné 
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost 
povrchu a přírodní poměry České republiky 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a CHKO a 
pochopí jejich důležitost 

absolutní geografická poloha (poloha v zeměpisné 
síti), relativní geografická poloha, rozloha, členitost 
povrchu a přírodní poměry České republiky 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší a 
nejmenší soustředění obyvatelstva v České republice 

rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České 
republiky 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla v 
České republice 

rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České 
republiky 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

srovnává ukazatele o lidnatosti České republiky se 
sousedními státy 

rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry České 
republiky 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění 
hospodářských aktivit v České republice 

rozmístění hospodářských činností České republiky 
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Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

hospodářství České republiky charakterizuje po 
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava a 
spoje, služby, cestovní ruch 

rozmístění hospodářských činností České republiky 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a 
administrativní celky v České republice 

regiony České republiky 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, 
zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a 
porovnává jejich hospodářskou funkci 

regiony České republiky 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

vysvětlí význam působnosti České republiky v 
mezinárodních organizacích a její důsledky v politickém, 
ekonomickém a společenském životě v Česku 

Česká republika a mezinárodní spolupráce 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu činnosti s turistickými mapami 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

orientace mapy 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

využívá aktivně mapy, atlasy, cestovní průvodce, 
pracuje s internetem a s dalšími materiály při 
vyhledávání informací 

měření na mapách 

práce s rejstříkem v atlasech 

činnosti s jízdními řády 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech 

charakterizuje mimořádné události vyvolané výkyvy 
počasí a dalšími přírodními jevy a základní způsoby 
ochrany (individuální, kolektivní) 

mimořádné události způsobené přírodními vlivy – 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v 
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech 

na modelových příkladech (ukázkách situací), hodnotí 
správné a nesprávné jednání účastníků 

mimořádné události způsobené přírodními vlivy – 
příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v 
ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) a ochrana před nimi 

 zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci  místní region České republiky – Moravskoslezský kraj, 
Ostravsko 
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Zeměpis 9. ročník  

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu 

popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury místního 
regionu 

místní region, moje obec a blízké okolí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

     

5.15 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný     

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 
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Název předmětu Hudební výchova 

Charakteristika předmětu Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV. Vzdělávací 
obsah předmětu je rozdělen do čtyř oblastí – vokální činnost, instrumentální činnost, hudebně pohybová 
činnost a poslechová činnost. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností 
s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako 
prostředky pro sebevyjádření. S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu 
nazírání na kulturu a umění.  

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

Hodinové dotace odpovídají učebnímu plánu v 1. – 5. ročníku 1 hodinu týdně. Součástí výuky předmětu 
Hudební výchova jsou návštěvy výchovných koncertů, spolupráce se ZUŠ, práce žáků s využíváním 
dostupných vyučovacích pomůcek. 
Obsah předmětu je rozdělen do čtyř vzájemně propojených činností, které tvoří komplex rozvíjející 
osobnost žáka – vokální činnosti, instrumentální činnosti, hudebně pohybové činnosti a poslechové 
činnosti. 
Hudební výchova na 2. stupni je podle učebního plánu dotována jednou hodinou týdně. 

Integrace předmětů  Hudební výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
společně s žáky formuluje cíl úkolu, aby mohli posoudit, nakolik jej zvládli, učili se sebehodnocení, poznali 
svoje rezervy 
poskytuje dostatek času na osvojování hudebně - teoretických poznatků, potřebné informace systematicky 
opakuje a procvičuje pomocí různých aktivit, 
využívá znalosti žáků ZUŠ k vzájemné motivaci pro osvojování hudebně-teoretických poznatků 
vede žáky k pochopení propojenosti historických, literárně-historických, výtvarných a hudebních poznatků 
vede žáky k využití poznatků pro další učení, pro získání všeobecného rozhledu 
  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
zadává úkoly způsobem, který umožňuje využívat dostupné vyučovací pomůcky 
vede žáky k účasti na různých soutěžích podle svých schopností a dovednosti 
dává možnost, aby žáci zpracovávali referáty a projekty na základě jejich vlastních zájmů 
zadává úkoly způsobem, který umožňuje žákům objevovat nové informace z různých zdrojů 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Hudební výchova 

Učitel: 
vybízí žáky, aby hudbu vnímali jako prostředek komunikace 
ve třídě navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 
vede žáky k využívání hudebních pojmů a naukových poznatků 
zajímá se o názory žáků (při poslechu), dává prostor pro diskusi o současném hudebním dění 
umožňuje žákům veřejně prezentovat aktuality z hudebního a kulturního života 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
zadává diferencované úkoly, aby žáci v rámci třídy zažili úspěch, využili své individuální schopnosti a získali 
tak potřebnou sebedůvěru 
sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok 
spoluvytváří s žáky pravidla soužití, vede k respektování vokálního projevu druhých 
umožňuje nadaným žákům, aby využili své individuální schopnosti a prezentovali je  
zvyšuje sebedůvěru méně nadaných žáků, navozuje přirozenou atmosféru při veškerých hudebních 
projevech 

  
  

Kompetence občanské: 
Učitel: 
umožňuje žákům účastnit se soutěží, vystoupení, kde mohou uplatnit své dovednosti 
využívá působení vzorů a příkladů 
vede žáky k poznávání různých kultur a jejich respektování 
zdůrazňuje význam české kultury v evropském i světovém měřítku 
umožňuje žákům účastnit se například pěveckých soutěží 
spolu s žáky připravuje pěvecká vystoupení pro akce v rámci školy, obce 

  
  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností např. hru na tělo, hru na Orffovy nástroje 
apod. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Cesta k poznání  

275 

Název předmětu Hudební výchova 

zadává dlouhodobé úkoly, při nichž musí žáci své činnosti organizovat a plánovat 
spolu s žáky vytváří pravidla pro plnění úkolu ve stanoveném čase  
  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k aktivnímu a smysluplnému využívání elektronických hudebních nástrojů, digitálních aplikací i 
dostupných programů 
vede žáky k vytváření prezentací hudby a hudebních i zvukových projektů prostřednictvím digitálních 
technologií 
vede žáky k používání návodů a postupů a možnosti užívání digitálních technologií v hudbě i dílčích 
hudebních činnostech  
využívá vhodné digitální hudební nástroje, aplikace či programy z dostupné nabídky pro řešení konkrétních 
úkolů při reprodukci 
využívá digitální technologie jako nástroje zprostředkování hudby  
vede k respektování autorství a autorských práv u vytvořených digitálních hudebních i zvukových projektů  
  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení klasifikační stupnicí. 
Žák je hodnocen dle přístupu k danému předmětu (zodpovědnost k plnění úkolů, samostatnost, snaha a 
píle). 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá jednoduchou píseň sólově i ve sboru, rozeznává 
tóny krátké – dlouhé, hluboké – vysoké, silné – slabé, 
pomalé – rychlé, veselé – smutné 

dýchání, výslovnost, sjednocování hlasového rozsahu 
(c1-a1), hlavový tón 

jednoduché písně 

vokální hry s rytmickou a melodickou ozvěnou 

zvuk – tón, tón krátký – dlouhý, hluboko – vysoko, 
silně – slabě, pomalu – rychle, vesele – smutně 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá jednoduchou píseň sólově i ve sboru dýchání, výslovnost, sjednocování hlasového rozsahu 
(c1-a1), hlavový tón 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase seznamuje se s Orffovými nástroji, napodobuje rytmus 
na nástroje, vyjadřuje rytmus pohybem těla 

hra na nástroje z „Orffova“ instrumentáře 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty píseň s „Hrou na tělo“ 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase rozeznává tóny krátké – dlouhé, hluboké – vysoké, silné 
– slabé, pomalé – rychlé, veselé – smutné 

dýchání, výslovnost, sjednocování hlasového rozsahu 
(c1-a1), hlavový tón 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

nachází rozdíl mezi zvuky jednotlivých nástrojů hra na nástroje z „Orffova“ instrumentáře 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

pojmenovává hudební nástroje hra na nástroje z „Orffova“ instrumentáře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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Hudební výchova 2. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

vyjadřuje pohybem rytmus hra rytmických doprovodů 

rytmický kánon 

poskočný krok 

pohybové vyjádření tempa, dynamiky a 
emocionálního zážitku z hudby 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

pojmenování noty podle délky nota čtvrťová, osminová, půlová, pomlka čtvrťová a 
osminová 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

rozeznává zrychlování – zpomalování, zesilování – 
zeslabování 

lidová píseň, nebo píseň vytvořená skladatelem pro 
děti 

poslech dětského sboru s doprovodem 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

nachází rozdíl mezi zvuky jednotlivých nástrojů poslech hry na trubku, klarinet, pozoun, kontrabas, 
baskytaru, velký a malý buben 

vokální a instrumentální hry s využitím zesilování, 
zeslabování 

hudebně pohybové hry 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase zpívá jednoduchou píseň sólově i ve sboru rozvíjení hlavového tónu, měkké nasazení, 
vyrovnávání vokálu 

lidová píseň 

melodie stoupá – klesá 

jednoduchý kánon 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase používá hlasový rozsah (c1 - h1) sjednocování hlasového rozsahu (c1 - h1) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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Hudební výchova 2. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty aplikuje správné dýchání dýchání 

sjednocování hlasového rozsahu (c1-c2) 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty snaží se o udržení melodie počátky jednoduchého dvojhlasu; kánon 

nota jako grafický znak pro tón (c1-a1) 

notová osnova 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

aplikuje rytmické doprovody rytmické doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu 

hra dvoutaktových meziher při zpěvu spolužáků 

vokální a instrumentální hry 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

vyjadřuje melodii pohybem dvoudobá chůze a tanec v průpletu, přísuvný krok 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

pohyb ve 3/4 taktu 

pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru, 
tempa, dynamiky a emocionálního zážitku z hudby 
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Hudební výchova 3. ročník  

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

nachází rozdíl mezi zvuky nástrojů rozlišování hry na violoncello, akordeon, lesní roh, 
tubu, cembalo, činely 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

navrhuje pohyby k rozdílným tanečním stylům menuet, polonéza, rocková hudba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase používá prodloužený výdech prodlužování výdechu 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase váže tóny vázání tónů a sjednocování hlasového rozsahu (c1-d2) 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty rozvíjí rytmizaci a melodizaci pomocí hry na Orffovy 
nástroje 

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace 
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Hudební výchova 4. ročník  

hra lidových písní na Orffovy hudební nástroje 
(melodie v rozsahu sexty) 

doprovod dvěma tóny na nástroje melodické a 
rytmické 

stupnice dur 

osminová nota s tečkou, čtvrťová nota s tečkou 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

porovnává hudební styly a žánry rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

seznamuje se s dalšími hudebními nástroji hra lidových písní na Orffovy hudební nástroje 
(melodie v rozsahu sexty) 

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace 
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HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

rozpoznává noty c1 – e2 zachycení melodie písně pomocí jednoduchého graf. 
vyjádření (linky) 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

rozvíjí rytmizaci a melodizaci dle notového záznamu zachycení melodie písně pomocí jednoduchého graf. 
vyjádření (linky) 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

realizuje předehry, mezihry a dohry s využitím tónového 
materiálu písně 

tvorba předeher, meziher a doher s využitím 
tónového materiálu písně 

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

rytmizuje zápis rytmického schématu jednoduché 
skladbičky 

reprodukce jednoduchých motivů, pomocí nástrojů z 
Orffova instrumentáře 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

užívá v písních na dvě a tři doby taktování taktování na dvě a tři doby, pohybový doprovod 
znějící hudby 

polka 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

snaží se vyjádřit polku, sousedskou a emocionální 
prožitky z hudby pohybem 

kroky se zhoupnutím ve 3/4 taktu – sousedská 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase používá střídavý dech upevňování vokálních dovedností osvojených v nižších 
ročnících 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase rozšiřuje svůj hlasový rozsah střídavý dech a sjednocování hlasového rozsahu (h1-
d2) 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase rozvíjí dvojhlas počátky dvojhlasu (lidový dvojhlas) 

zpěv české hymny 

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase kánon nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv a 
hlasová hygiena 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

realizuje předehry, mezihry a dohry s využitím tónového 
materiálu písně 

tvorba předeher, meziher a doher s využitím 
tónového materiálu písně 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

rytmizuje zápis rytmického schématu jednoduché 
skladbičky 

reprodukce jednoduchých motivů, pomocí nástrojů z 
Orffova instrumentáře 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozvíjí rozlišování druhů orchestrů symfonický orchestr, dirigent, sbormistr, kapelník 

epizody z života skladatelů poslouchané hudby 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

vyjadřuje vlastními slovy charakter poslouchané hudby hudba v chrámu, v koncertní síni, k tanci 
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HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

vyjadřuje (slovy, malbou) emocionální zážitek z 
poslechu hudby 

hudba v chrámu, v koncertní síni, k tanci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

    

Hudební výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

reprodukuje slyšené tóny, převádí je do své zpěvné 
polohy 

osvojení různých typů lidových písní 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

orientuje se v melodickém i rytmickém záznamu písně, 
dle svých možností intonuje 

kánon, lidový dvojhlas 
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HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

rozeznává typické hudební výrazové prostředky umělé písně českých autorů, tvorba J. Ježka, J. 
Wericha, J. Voskovce, J. Suchého, J. Šlitra 

rytmizace písní 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

pozná odlišnosti různých hlasových projevů písňová forma, kánon, variace 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

dodržuje zásady hlasové hygieny melodie, rytmus, dynamika 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

podle individuálních schopností využívá melodické i 
Orffovy nástroje k jednoduchému doprovodu 

lidové hudební nástroje 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

taktuje dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt nástrojové skupiny, partitura 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 
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HV-9-1-04 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě 

zvládne podle svých schopností základní taneční kroky polka, valčík, pantomima 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

rozlišuje skupiny hudebních nástrojů opera, opereta, muzikál, balet, pantomima, 
melodram, scénická hudba 

rozbor a poslech skladeb v návaznosti na probrané 
formy a žánry 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

dává do souvislosti hudební dílo s dobou vzniku, 
životem autora 

osobnost skladatele 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

    

Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

reprodukuje motivy písní a skladeb osvojení různých typů lidových písní i podle etnika 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

převádí písně do své hlasové polohy hlasová technika, typy hlasů, mutaca 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

technicky správně pracuje s hlasem hlasová technika, typy hlasů, mutaca 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase 

pečuje o svůj hlas hlasová technika, typy hlasů, mutaca 

HV-9-1-05 orientuje se v proudu znějící hudby, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku 

vyjmenuje druhy hudebních umění duchovní hudba, polyfonie, homofonie, sonátová 
forma, koncert 

pantomima, balet, společenský a výrazový tanec, 
muzikál 

ukázky tanců 

HV-9-1-06 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období 

dává do souvislosti hudební dílo s dobou vzniku a 
životem autora 

osobnost skladatele 

vztah skladatel-interpret 

Beatles, V+W+J, S+Š 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

rozlišuje kvalitu, formuluje své názory na poslouchané 
dílo 

vztah skladatel-interpret 

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

pohybově vyjadřuje slyšené taktování, dirigování 
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HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

podle individuálních možností používá melodické i 
rytmické nástroje 

jednoduchá instrumentální úprava doprovodu písní 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

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

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

     

5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 2 2 2 2 2 1 2 15 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova vychází se vzdělávacího obsahu vzdělávací 
oblasti  Umění a kultura RVP ZV. 
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Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučuje se na 1. a 2. 
stupni. Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí. 
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou 
citlivost a uplatňování subjektivity, přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako 
způsob poznání a komunikace, užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších 
informačních a komunikačních technologií. 

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

Vzdělávání v předmětu Výtvarná výchova: směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění vede k 
porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově seznamuje se základními zákonitostmi při používání 
různých výtvarných technik učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace učí užívat 
různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání.  
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 
v 1. ročníku – 1 hodina týdně  
v 2. ročníku – 1 hodiny týdně  
v 3. ročníku – 2 hodiny týdně  
v 4. ročníku – 2 hodiny týdně  
v 5. ročníku – 2 hodiny týdně  
v 6. ročníku – 2 hodiny týdně  
v 7. ročníku – 2 hodiny týdně 
v 8. ročníku – 1 hodina týdně  
v 9. ročníku – 2 hodiny týdně 
Časovou jednotkou je většinou dvouhodinovka. 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
seznámí žáky s obecně užívanými termíny, znaky a symboly  
sleduje pokrok žáka a určí překážky či problémy bránící učení 
vede žáky k využívání vlastní tvorby v procesu učení  
umožní žákům hodnotit, prezentovat a analyzovat  výsledek své práce 
  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
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vede žáky k volbě vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků 
pomáhá žákům kriticky zhodnotit svá díla 
učí žáky využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 
podporuje žáky nenechat se odradit případným nezdarem a povzbuzuje žáky vytrvale hledat konečné 
řešení problému  
vede žáky k samostatnému řešení problémů  
pomáhá žákům sledovat jejich vlastní pokrok při zdolávání problémů  
  

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
vede žáky k porozumění různým typům obrazových materiálů  
povzbuzuje žáky, aby pří rozboru vlastního díla se aktivně zapojovali do diskuse, obhajovali svůj názor a 
vhodně argumentovali 
vede žáky, aby naslouchali promluvám druhých lidí  
  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
vede žáky, aby účinně spolupracovali ve skupině  
vede žáky k utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými 
lidmi, tím žáci upevňují dobré mezilidské vztahy 
učí žáky efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 
vede žáky k ocenění zkušenosti druhých lidí 
vede žáky k respektování různých hledisek a čerpání poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  
pomáhá žákům si vytvářet pozitivní představu o sobě samém, která podporuje žákovu sebedůvěru a 
samostatný rozvoj  
vede žáky k ovládání a řízení svého jednání a chování tak, aby žáci dosáhli pocitu sebeuspokojení a 
sebeúcty 
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Kompetence občanské: 
Učitel: 
vede žáky k respektování a ochraně naší tradice a kulturního dědictví 
vede žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost 
umožní žákům aktivně se zapojit do kulturního dění 
vede žáky k respektování přesvědčení druhých lidí 
podporuje žáky, aby se uměli vcítit se do situací ostatních lidí 
  
  
  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 

vede žáky k osvojení různých výtvarných technik 
vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení 
vede žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků 
učí žáky  adaptovat se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
vede žáky k využívání znalostí a zkušeností získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k identifikaci různorodosti vizuální produkce v online prostředí, aby žák vybral díla, která ho 
zaujala a odůvodní svůj výběr 
vede žáky k užívání různorodých vizuálně obrazových prostředků včetně digitálních technologií při vlastní 
tvorbě 
vede žáky k vytváření a třídění digitálních fotodokumentaci svých vlastních děl  
vede žáky k využívání vhodných nástrojů v programech pro kreslení  
vede žáky k vytváření jednoduchých animací s využitím digitálních technologií 
vede žáky k využívání digitálních zdrojů a dokumentací pro svoji vlastní práci 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

identifikuje a rozlišuje tvary a barvy rozvoj pozorovací schopnosti a paměti obrazné 
vyjádření linie a tvaru 

vlastnosti barev 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

tvoří na základě svých zkušeností, představ a fantazie pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení 
tvarů, barvy 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

kombinuje přírodní materiály a rozvíjí kreslířský pohyb 
ruky 

pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení 
tvarů, barvy 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

výtvarně zpracovává vlastní zážitky, známé předměty a 
objekty 

práce s přírodním materiálem 

výtvarné vyjádření vjemů na základě vlastního 
prožitku dítěte 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

popíše ilustraci v dětských knihách výtvarné zpracování pohádky, příběhu nebo písničky 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

porovnává a hodnotí svou práci s pracemi jiných rozvoj kreslířského pohybu ruky 

zamyšlení nad dílem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence digitální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

pozoruje, zkoumá, poznává a vybírá výtvarné podněty 
kolem sebe, využívá vlastní zkušenosti 

pozorování struktury přírodních útvarů (otisk v barvě, 
vrypy, dotváření přírodních materiálů) 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

porovnává přírodní materiály, pozoruje vzájemné 
vztahy mezi přírodou a činností lidí 

pozorování struktury přírodních útvarů (otisk v barvě, 
vrypy, dotváření přírodních materiálů) 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

nachází rozdíly mezi barvami kontrastními a 
doplňkovými 

vlastnosti barev 

grafický záznam pohybu (svislé, vodorovné a šikmé 
čáry) – rozvoj kreslířského pohybu ruky 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

rozvíjí cit pro prostor a materiály grafický záznam pohybu (svislé, vodorovné a šikmé 
čáry) – rozvoj kreslířského pohybu ruky 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

výtvarně zpracovává vlastní zážitky, předměty i objekty vizuálně obrazná vyjádření – hračky, objekty, užitkové 
předměty 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

pozoruje a pojmenovává vlastnosti výtvarných projevů poznávání různých vyjadřovacích prostředků a 
ilustrací 
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VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

při tvůrčích činnostech uplatňuje vlastní zkušenosti poznávání různých vyjadřovacích prostředků a 
ilustrací 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

zvládá skupinovou práci zamyšlení nad dílem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Výtvarná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

na základě vlastní zkušenosti zkoumá, pozoruje a 
poznává výtvarné podněty kolem sebe 

výtvarné vyjádření skutečností na základě prožitků 
dítěte 

vyprávění, četby, filmů, rozvíjení dětské představivosti 
a fantazie 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

vytváří výtvarné dílo na základě své zkušenosti zhušťování a zřeďování čar při vyhledávání správného 
tvaru 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
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uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; 
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace 

nachází spojitosti mezi lidskými výtvory, jejich tvary a 
funkcemi 

zhušťování a zřeďování čar při vyhledávání správného 
tvaru 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

volí vhodné prostředky k vizuálnímu vyjádření vlastní 
zkušenosti 

pozorování tvarů různých užitkových předmětů z 
hlediska jejich funkce a materiálů 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření 

výtvarné vyjádření prostoru 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

pozoruje vztah postavy a prostředí výtvarné vyjádření prostoru 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

interpretuje výsledky své práce seznamování s různými druhy výtvarného umění 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

vyjadřuje svůj názor na své vytvořené dílo i dílo 
ostatních 

seznamování s různými druhy výtvarného umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů 

porovnává vztahy obrazových objektů a elementů volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním 
skutečnosti 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů 

rozpozná co je kresba, malba, fotografie, prostorový 
objekt 

volný výtvarný projev doplňovaný pozorováním 
skutečnosti 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

upořádá objekty do celků podle zadání nebo svého 
záměru 

řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, řazení 
prvků v tvarové i barevné kompozici 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

porovnává a prozkoumává různé materiály a pracuje s 
nimi 

rozvíjení vztahu k materiálu a k jeho zpracování 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

analyzuje, aplikuje a třídí barvy malba vycházející ze skutečnosti i z představ 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

vizuálně vyjadřuje své pocity a nálady, čerpá z vlastní 
zkušenosti 

výtvarné vyjádření tvarů barevnosti přírodních 
objektů 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

nachází rozdíly mezi ilustracemi dětských knih základy grafiky 

využívá tvorbu ostatních jako zdroj inspirace malířství – různé způsoby uměleckého vyjádření 
skutečnosti (krajina, zátiší) 
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VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

základy grafiky 

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

představí výsledky své práce, popíše, jak při práci 
postupoval 

výtvarná reakce na mluvené a čtené slovo 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky 
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na 
základě vztahů 

dává do souvislosti a nachází rozdíly mezi pozorovaným 
objektem a výtvarným ztvárněním 

vytváření jednoduchých prostorových objektů 

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

sleduje a objevuje tvar předmětů a objektů sochařství – příroda – tvar přírodní a opracovaný 
člověkem (socha, sousoší, bysta, reliéf) 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 

rozvíjí prostorovou fantazii řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše 
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vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

kombinuje (experimentuje) s dekorativními prvky v 
ploše 

řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše 

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

rozlišuje co v jeho tvorbě vychází z přestav a co z reality řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

nachází a využívá rozdíly mezi různými druhy materiálů uplatnění výtvarného výrazu linie vytvářené různými 
nástroji v různých materiálech 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

rozvíjí představivost i fantazii uplatnění výtvarného výrazu linie vytvářené různými 
nástroji v různých materiálech 

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

obrazově vyjádří svět kolem sebe uplatnění výtvarného výrazu linie vytvářené různými 
nástroji v různých materiálech 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

poznává výtvarné styly dětských ilustrátorů výtvarná úprava knihy 

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

vybere si podnětnou a zajímavou inspiraci pro své dílo výtvarná úprava knihy 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

prezentuje svou práci spolužákům prezentace své práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Výtvarná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

zvládá různé plošné a prostorové techniky výtvarně umělecký proces 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

vlastní tvorba 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

zaznamenává a umělecky zpracovává emoce, prožitky a 
svět kolem sebe 

volný výtvarný projev pramenící z vnitřního i vnějšího 
světa 

umělecké slohy a styly 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

seznamuje se s vybranými uměleckými směry, slohy a 
díly 

vybraná umělecká díla 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

využívá výtvarných prostředků a technik ke sdělování 
verbálního obsahu 

ilustrace 

symbol, znak 

logo, písmo 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

pracuje s animací logo, písmo 

autorská tvorba - animace, prezentace 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

hodnotí výtvarné práce i umělecká díla a prezentuje 
vlastní tvorbu 

vlastní tvorba 

umělecké slohy a styly 

vybraná umělecká díla 

autorská tvorba - animace, prezentace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

 Kompetence občanské 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

zvládá různé plošné a prostorové techniky vlastní tvorba 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

výtvarně zaznamenává emoce, prožitky a svět kolem 
sebe 

umělecké ztvárnění vnitřního a vnějšího světa 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

seznamuje se s vybranými uměleckými slohy, směry a 
díly 

umělecké slohy a směry 

vybraná umělecká díla 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

využívá výtvarných prostředků k vyjádření verbálního 
obsahu 

ilustrace 

symbol, znak 

logo, písmo 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

pracuje s grafickým programem fotka, obrázek 

prezentace 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

popisuje znaky výtvarných děl a prezentuje vlastní 
tvorbu 

vlastní tvorba 

ilustrace 

logo, písmo 

fotka, obrázek 

prezentace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Výtvarná výchova 7. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

    

Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

zvládá různé plošné a prostorové techniky vlastní tvorba 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

zaznamenává emoce, prožitky a svět kolem sebe výtvarné zpracování okolního světa, vnitřního i 
vnějšího 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

seznamuje se s vybranými uměleckými slohy, směry a 
díly 

umělecké slohy a směr 

umělecká díla 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

využívá výtvarných prostředků k vyjádření verbálního 
obsahu 

ilustrace 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

pracuje s fotografií autorská tvorba - fotografie 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

popisuje výtvarné práce i umělecká díla umělecká díla 

ilustrace 

autorská tvorba - fotografie 

VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření 

prezentuje vlastní tvorbu vlastní tvorba 

výtvarné zpracování okolního světa, vnitřního i 
vnějšího 

autorská tvorba - fotografie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky 
vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje 
je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ 
a poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro 
získání osobitých výsledků 

zvládá různé plošné a prostorové techniky vlastní tvorba 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 

VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i 
zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie 

výtvarně zaznamená emoce, prožitky a okolní svět výtvarné ztvárnění vnitřního a vnějšího světa 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

seznamuje se s uměleckými slohy, směry a díly umělecké slohy a směry 

umělecká díla 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

využívá výtvarné prostředky k vyjádření verbálního 
obsahu 

ilustrace 

VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a 
vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v 
současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

pracuje s počítačovou grafikou užitá grafika 

 popisuje a hodnotí výtvarné práce vlastní tvorba 

výtvarné ztvárnění vnitřního a vnějšího světa 

ilustrace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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5.17 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV , který zahrnuje ještě 
vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví bezprostředně navazuje na obsah 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  
Oblast Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na 
jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků 
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Předpokladem pro 
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při 
pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Předmět Tělesná výchova, 
podobně jako celá vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví, s nimiž 
se žáci seznamují, učí se je využívat  a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této oblasti směřuje zejména 
k tomu, aby žáci poznávali sami sebe v herních situacích, dokázali ovládat své emoce, zvyšovali si vůli a 
charakterové vlastnosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů 
spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Tělesná výchova kromě toho také směřuje k poznání 
vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových 
činností na tělesnou zdatnost, duševní  a sociální pohodu. Tělesná výchova rovněž uspokojuje vlastní 
pohybové potřeby a zájmy. Slouží k regeneraci sil a lepší tělesné zdatnosti. Dobře zvládnutá dovednost má 
zpětnou vazbu na žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu. Tělesná výchova zahrnuje 
rovněž  některé okruhy Zdravotní tělesné výchovy. 

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

Vzdělávací obsah předmětu je členěn do tří tematických okruhů: 1) Činnosti ovlivňující zdraví, 2) Činnosti 
ovlivňující úroveň pohybových dovedností, 3) Činnosti podporující pohybové učení 
Předmět se vyučuje v 1. - 5. ročníku 2 hodiny týdně, stejně tak i v 6. - 9. ročníku. 
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Název předmětu Tělesná výchova 

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo 
v plaveckém bazéně, cvičí ve vhodném sportovní oblečení a obuvi, učitel v hodinách využívá různé metody 
a formy práce, využívá veškeré dostupné nářadí a náčiní. 

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
vede žáky k sebehodnocení, poznávají své rezervy  
důsledně rozlišuje proces učení a hodnocení, nechává dostatečně dlouhou dobu na procvičování a 
upevňování dovedností 
společně s žáky formuluje cíl úkolu, aby mohli posoudit, nakolik jej zvládli, učili se sebehodnocení, poznali 
svoje rezervy a tyto poznatky využili pro další rozvoj svých pohybových dovedností a schopností 
důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení,  potřebné informace systematicky opakuje a procvičuje 
pomocí různých aktivit  
  
  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
učí žáky adekvátně reagovat v situaci úrazu spolužáka a aby v rámci svých možností dovedli ošetřit lehčí 
zranění 
vede žáky ke vhodnému řešení při problémech nesportovního chování 
vede žáky k získávání informací o pohybových aktivitách 
zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů, řešení, při kterých žáci sami objevují, řeší 
závěry 
vede žáky, aby sami určili problematiku, kterou chtějí k danému tématu řešit, aby řešili aktuální problémy 
ze života 
  

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se 
navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace 
vede žáky k reakci na povely, pokyny, sami je vydávají, organizují jednoduché pohybové soutěže a činnosti 
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Název předmětu Tělesná výchova 

zadává úkoly, při  kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se, abydosáhli jako družstvo 
nebo skupina co nejlepší výsledky v určené pohybové aktivitě, soutěži, turnajích 
navozuje atmosféru bezpečné a přátelské komunikace, tak aby žáci měli radost z pohybu, dobře 
provedené aktivity, dosaženého bodu nebo gólu v pohybových hrách 
  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
vede žáky k spoluvytváření kritéria hodnocení  a důsledně dodržovat stanovená pravidla, jednat v duch fair 
play 
sleduje úspěšnost jednotlivých žáků, oceňuje jejich pokrok, zvyšuje sebedůvěru žáků a motivaci k lepším 
výsledkům pozitivním a častým hodnocením 
zadává v některých sportech diferencované úkoly, aby žáci zažili úspěch a využili své individuální 
schopnosti 
umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení i pravidla soužití a důsledně vede žáky k dodržování 
stanovených pravidel, důsledně  odsoudí snahu o podvod, úmyslný faul nebo snahu poškodit spoluhráče 
nebo protihráče 
sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok, zvyšuje sebedůvěru žáků a motivaci k učení 
pozitivním a častým hodnocením, osobním příkladem 
  

Kompetence občanské: 
Učitel: 
zařazuje do výuky ekologické aktivity, vede žáky k ochraně životního prostředí i péči o zdraví 
umožňuje žákům účastnit se různých soutěží a olympiád, kde mohou uplatnit své dovednosti 
využívá učení pomocí napodobování, působení vzorů a příkladů, zejména z jednání našich vrcholových 
sportovců 
  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
vede žáky ke správnému a bezpečnému užití nářadí, nástrojů a vybavení 
vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i v běžném životě 
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vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a stanoveném čase při dodržení stanovených postupů a 
bezpečnosti práce 
zařazuje do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností a ty postupně s žáky zdokonaluje, zlepšuje 
techniku 
vede žáky k tomu, aby si osvojili pravidla jednotlivých herních aktivit a her  

  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
seznamuje žáky s různými možnostmi získávání poznatků (v digitálním i fyzickém prostředí) a s tím, jaký 
význam pro zdraví má intenzita pohybového zatížení a doba trvání pohybových aktivit (naplňování 
pyramidy pohybu) 
motivuje k aktivnímu rozvoji a zlepšování zdravotně orientované zdatnosti pomocí dlouhodobého 
sledování a zaznamenávání různými digitálními přístroji, k měření základních pohybových výkonů a 
porovnávání s předchozími výsledky 
motivuje k získávání informací v digitálním prostředí o pohybových aktivitách ve škole i v místě bydliště 
klade důraz na provádění kompenzačních cvičení, která snižují zdravotní rizika spojená s používáním 
digitálních technologií 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

vybavuje si, proč je pohyb důležitý pro zdraví a vývoj 
organismu 

pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu, 
průpravná, kompenzační, kondiční, koordinační, 
relaxační cvičení 
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

rozvíjí svou rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost, 
koordinaci pohybu v závislosti se svými individuálními 
předpoklady – gymnastická, rytmická cvičení 

zdravotně zaměřená cvičení, příprava organismu pro 
různé pohybové činnosti, základy gymnastiky, atletika, 
rytmické a kondiční cvičení s hudbou 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

spolupracuje při jednoduchých pohybových a míčových 
hrách 

jednoduché pohybové hry, nácvik míčových her a 
manipulace s míčem 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

dodržuje hygienu pohybových činností, organizaci a 
bezpečnost cvičebního prostředí 

vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, 
základní pravidla chování při TV a sportu 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

řídí se základními pokyny a povely smluvené povely, signály, znamení, gesta aj. 
prostředky komunikace při TV a sportu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

vybavuje si spojitost mezi pohybem a zdravím, využívá 
nabízené možnosti 

pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

rozvíjí svou rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost zdravotně zaměřená cvičení 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

upevňuje koordinaci pohybu v souladu se svými 
individuálními předpoklady - základní gymnastická a 
rytmická cvičení 

základy gymnastiky 

rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, 
tanec 

rytmizovaný pohyb, atletika 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

rozvíjí svůj vztah k vodě, seznamuje se s plaveckými 
styly 

plavecký výcvik 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

prohlubuje si základní pravidla míčových a pohybových 
her 

jednoduché pohybové hry, nácvik míčových her 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

dodržuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorách školy a 
na plaveckém bazéně 

vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, 
bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, bezpečnost na bazéně 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

upevňuje si reakce na základní povely k prováděným 
činnostem 

smluvené povely, signály, znamení, gesta aj. 
prostředky komunikace při TV a sportu 

základní pravidla sportovních her 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

uvědomuje si spojitost mezi pohybem a zdravím, 
využívá nabízené možnosti 

pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

preventivní význam průpravných, koordinačních, 
kompenzačních, relaxačních cvičení – jejich 
upevňování 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

rozvíjí svou rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost základy gymnastiky 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

upevňuje koordinaci pohybu v souladu se svými 
individuálními předpoklady 

rytmické a kondiční gymnastické cviky 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

uplatňuje své dovednosti v praxi činnosti s hudbou, tanec, atletika 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

rozvíjí další modifikace naučených cviků činnosti s hudbou, tanec, atletika 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

zdokonaluje v rámci svých schopností plavecké styly plavecký výcvik 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

zvládá spolupracovat při jednoduchých pohybových 
činnostech a soutěžích a při jejich organizaci 

základní organizace utkání, spolupráce, pohybové hry, 
míčové hry 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

dodržuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorách školy a 
na plaveckém bazéně 

bezpečnost v šatnách 

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek 

první pomoc v podmínkách TV 

bezpečnost na bazéně 
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

upevňuje si reakce na základní povely k prováděným 
činnostem 

smluvené povely, signály, znamení, gesta aj. 
prostředky komunikace při TV a sportu 

základní pravidla sportovních her 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

zvládá základní cviky, které vedou k nápravě vlastního 
oslabení 

cviky zdravotní TV 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

zaujímá dle pokynů učitele správné držení těla, cvičební 
polohy 

správné držení těla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení 
úrovně své zdatnosti 

informace o TV a sportu 

zaznamenávání svých výkonů 

sport a zdraví 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

podporuje korektivní cvičení v souvislosti s 
jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 
oslabením 

rozvoj kondičních a koordinačních předpokladů 

podstata únavy, jednostranné zátěže a svalové 
nerovnováhy 
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účinky jednotlivých cvičení 

základní technika cviků 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

používá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojené pohybové dovednosti a vytváří modifikace- 
gymnastická cvičení, taneční dovednosti 

průpravné úpoly, šplh na tyči 

rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

dodržuje pravidla hygieny a bezpečného chování v TV osobní hygiena při pohybových aktivitách 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

využívá adekvátně znalosti 1. pomoci adekvátní ošetření větších poranění, přivolání lékaře 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

porovnává a posoudí kvalitu provedených činností 
svých i spolužáků 

sledování základních výkonů 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

pokouší se o zlepšení svých výkonů sledování správného provedení činností 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

vybavuje si pravidla jednoduchých her zásady jednání a chování – fair play 

pohybové hry 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

rozezná přestupky proti nim, adekvátně na ně reaguje zásady jednání a chování – fair play 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

označí přestupky proti fair play zásady jednání a chování – fair play 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice družstva pravidla jednoduchých her 

pohybové hry 
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Tělesná výchova 4. ročník  

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

reprodukuje osvojené tělocvičné názvosloví tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

smluvené povely, signály, řadová cvičení 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

předvede jednoduché cviky provedení rozcvičky 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

spolupracuje při měření a porovnávání výkonů základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

rozvíjí naučené atletické dovednosti a jejich techniku atletika, skok do dálky, do výšky 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

rozlišuje nízký, polovysoký start atletika, skok do dálky, do výšky 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

zajímá se a orientuje se ve školních sportovních akcích i 
v akcích v místě bydliště 

informace o TV a sportu, školní akce 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

nalézá nové informace informace o TV a sportu, školní akce 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

zapojuje se do sportovních akcí informace o TV a sportu, školní akce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

vytváří si pravidelný pohybový režim, informace o TV a sportu 

sport a zdraví 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti zaznamenávání svých výkonů 

krátká cvičení během dne 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

zapojuje se do činností zlepšující úroveň své zdatnosti pomoc při realizaci sportovních akcí 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v 
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním 
svalovým oslabením 

význam přípravy organismu před cvičením 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

způsoby rozvoje kondičních a koordinačních 
předpokladů 

konkrétní účinky jednotlivých druhů cvičení, jejich 
zdokonalování 

základní technika jednotlivých cviků 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

zdokonaluje v souladu s individuálními předpoklady 
osvojené pohybové dovednosti 

základy gymnastiky 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

vytváří modifikace – gymnastika základy gymnastiky 

zdokonaluje své taneční dovednosti rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou 
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

tanec 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

dodržuje pravidla pohybové hygieny, pravidla 
bezpečného chování v TV 

osobní hygiena při různých pohybových aktivitách, 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

využívá adekvátně znalosti 1.pomoci ošetření větších poranění, přivolání lékaře 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

porovnává a posoudí kvalitu provedených činností 
svých i spolužáků 

sledování základních výkonů a správného provedení 
činností 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

pokouší se o zlepšení svých výkonů sledování základních výkonů a správného provedení 
činností 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

vybavuje si pravidla základních her zásady jednání a chování – fair play 

olympijské ideály 

pohybové hry 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

rozezná přestupky proti nim pravidla jednoduchých her 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

adekvátně na ně reaguje zásady jednání a chování – fair play 

pravidla jednoduchých her 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

označí přestupky proti fair play zásady jednání a chování – fair play 
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TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

reprodukuje základní osvojené tělocvičné názvosloví provedení přípravných a rozehřívacích cvičení 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

předvede jednoduchou sestavu jednoduchá gymnastická sestava 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

předvede jednoduché cviky provedení rozcvičky 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

připraví jednoduché soutěže jednoduché soutěže pro spolužáky 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

spolupracuje při měření a porovnávání výkonů atletika 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

rozvíjí naučené atletické dovednosti a jejich techniku atletika 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

zajímá se a orientuje se ve školních sportovních akcích i 
v akcích v místě bydliště 

školní akce 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

nalézá nové informace školní akce 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

zapojuje se do sportovních akcí školní akce 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

zvládá základní cviky, které vedou k nápravě vlastního 
oslabení 

cviky zdravotní TV, správné držení těla 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

zaujímá dle pokynů učitele správné držení těla, cvičební 
polohy, umí je sám korigovat 

cviky zdravotní TV, správné držení těla 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

vnímá své tělo, provádí cviky, které nejsou v rozporu s 
jeho oslabením 

cviky zdravotní TV, správné držení těla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

aktivně organizuje svůj pohybový režim, usiluje o 
zlepšení své tělesné kondice, o lepší výkony 

význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

zařazuje do své činnosti průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení 

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

přiměřeně svému věku zlepšuje svou kondici vhodnou 
pohybovou činností, která nepoškozuje jeho 
organismus 

zdravotně orientovaná zdatnost 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

předchází možným poraněním a úrazům vhodným 
oblečením a obuví, plní zodpovědně pokyny učitele, 
předvídá možná nebezpečí úrazu , zejména při 
přechodu na jiná sportoviště, v přírodě a neznámém 
prostředí 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
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TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

uvědomuje si své pohybové přednosti a nedostatky , 
soustředí se na správné provedení cviku 

význam pohybu pro zdraví 

zdravotně orientovaná zdatnost 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

uvědomuje si, jaká jsou rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek, vnímá nebezpečí drog a jiných 
škodlivin jako neslučitelných se sportovní etikou a 
zdravím 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

osvojí si v souladu se svými individuálními možnostmi a 
přiměřeně svému věku pohybové dovednosti, tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

pohybové hry s různým zaměřením (atletika, 
gymnastika, sportovní hry a další pohybové činnosti) 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

rozliší správně provedenou pohybovou dovednost a 
chybně provedenou dovednost 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

uvědomuje si nedostatky v prováděné pohybové 
aktivitě a označí možné příčiny 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

osvojuje si tělocvičné názvosloví jednotlivých 
pohybových dovedností, cviků, pohybových her a 
vhodně je používá při rozvíjení své pohybové činnosti 

tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

uvědomuje si důležitost vzájemné komunikace a 
spolupráce v družstvu 

komunikace v týmu, taktika hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

seznamuje se s historií a myšlenkou olympijských her a 
naplňuje tuto myšlenku ve své pohybové aktivitě, úctě k 
soupeři, opačnému pohlaví, hrou v rámci dohodnutých 
a platných pravidel, vůli po dobrém výkonu, ale s náplní 

historie a současnost sportu, jednání fair play, herní 
prožitky 
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olympijské myšlenky „ není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se“ 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

seznamuje se s rolí rozhodčího a rozlišuje pohled na 
herní aktivitu z pozice rozhodčího, hráče, diváka 

pravidla osvojovaných pohybových činností 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

seznamuje se s pozicí organizátora hry, turnaje, soutěže 
krátkodobé, dlouhodobé 

organizace prostoru a pohybových činností 

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

učí se zorganizovat v týmu jednoduché turnaje, 
turistické akce, zábavné pohybové hry a soutěže na 
úrovni výuky tělesné výchovy 

organizace prostoru a pohybových činností 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracovává, vyhodnocuje a prezentuje naměřená data a 
informace 

měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

    

Tělesná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

aktivně organizuje svůj pohybový režim, usiluje o 
zlepšení své tělesné kondice, o lepší výkony 

význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

zařazuje do své činnosti průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení 

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

přiměřeně svému věku zlepšuje svou kondici vhodnou 
pohybovou činností, která nepoškozuje jeho 
organismus 

zdravotně orientovaná zdatnost 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

předchází možným poraněním a úrazům vhodným 
oblečením a obuví, plní zodpovědně pokyny učitele, 
předvídá možná nebezpečí úrazu , zejména při 
přechodu na jiná sportoviště, v přírodě a neznámém 
prostředí 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

uvědomuje si své pohybové přednosti a nedostatky , 
soustředí se na správné provedení cviku 

význam pohybu pro zdraví 

zdravotně orientovaná zdatnost 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

uvědomuje si, jaká jsou rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek, vnímá nebezpečí drog a jiných 
škodlivin jako neslučitelných se sportovní etikou a 
zdravím 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

rozvíjí si v souladu se svými individuálními možnostmi a 
přiměřeně svému věku pohybové dovednosti, tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

pohybové hry s různým zaměřením (atletika, 
gymnastika, sportovní hry a další pohybové činnosti) 
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TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

rozliší správně provedenou pohybovou dovednost a 
chybně provedenou dovednost 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

uvědomuje si nedostatky v prováděné pohybové 
aktivitě a označí možné příčiny 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

aktivně užívá osvojené tělocvičné názvosloví 
jednotlivých pohybových dovedností, cviků, 
pohybových her a vhodně je používá při rozvíjení své 
pohybové činnosti 

tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

chápe důležitost vzájemné komunikace a spolupráce v 
družstvu a aktivně ji uplatňuje 

komunikace v týmu, taktika hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

seznamuje se s historií a myšlenkou olympijských her a 
naplňuje tuto myšlenku ve své pohybové aktivitě, úctě k 
soupeři, opačnému pohlaví, hrou v rámci dohodnutých 
a platných pravidel, vůli po dobrém výkonu, ale s náplní 
olympijské myšlenky „ není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se“ 

historie a současnost sportu, jednání fair play, herní 
prožitky 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje jednotlivé role 
organizátora/hráče/rozhodčího/diváka hry, turnaje, 
soutěže krátkodobé/dlouhodobé 

organizace prostoru a pohybových činností 

pravidla osvojovaných pohybových činností 

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

učí se zorganizovat v týmu jednoduché turnaje, 
turistické akce, zábavné pohybové hry a soutěže na 
úrovni výuky tělesné výchovy 

organizace prostoru a pohybových činností 
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TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracovává, vyhodnocuje a prezentuje naměřená data a 
informace 

měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

    

Tělesná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

aktivně organizuje svůj pohybový režim, usiluje o 
zlepšení své tělesné kondice, o lepší výkony 

význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

zařazuje do své činnosti průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení 

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

zlepšuje svou kondici vhodnou pohybovou činností, 
která nepoškozuje jeho organismus 

význam pohybu pro zdraví 

zdravotně orientovaná zdatnost 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

předchází možným poraněním a úrazům vhodným 
oblečením a obuví, plní zodpovědně pokyny učitele, 
předvídá možná nebezpečí úrazu , zejména při 
přechodu na jiná sportoviště, v přírodě a neznámém 
prostředí 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

základy 1. pomoci 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

uvědomuje si své pohybové přednosti a nedostatky , 
soustředí se na správné provedení cviku 

význam pohybu pro zdraví 

zdravotně orientovaná zdatnost 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

uvědomuje si, jaká jsou rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek, vnímá nebezpečí drog a jiných 
škodlivin jako neslučitelných se sportovní etikou a 
zdravím 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

prohlubuje si v souladu se svými individuálními 
možnostmi a přiměřeně svému věku pohybové 
dovednosti, tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech 

pohybové hry s různým zaměřením (atletika, 
gymnastika, sportovní hry a další pohybové činnosti) 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

rozliší správně provedenou pohybovou dovednost a 
chybně provedenou dovednost 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

uvědomuje si nedostatky v prováděné pohybové 
aktivitě a označí možné příčiny 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 
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TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

aktivně užívá osvojené tělocvičné názvosloví 
jednotlivých pohybových dovedností, cviků, 
pohybových her a vhodně je používá při rozvíjení své 
pohybové činnosti 

tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

chápe důležitost vzájemné komunikace a spolupráce v 
družstvu a aktivně ji uplatňuje 

komunikace v týmu, taktika hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

seznamuje se s historií a myšlenkou olympijských her a 
naplňuje tuto myšlenku ve své pohybové aktivitě, úctě k 
soupeři, opačnému pohlaví, hrou v rámci dohodnutých 
a platných pravidel, vůli po dobrém výkonu, ale s náplní 
olympijské myšlenky „ není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se“ 

historie a současnost sportu, jednání fair play, herní 
prožitky 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje jednotlivé role 
organizátora/hráče/rozhodčího/diváka hry, turnaje, 
soutěže krátkodobé/dlouhodobé 

organizace prostoru a pohybových činností 

pravidla osvojovaných pohybových činností 

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zorganizuje samostatně/v týmu jednoduché turnaje, 
turistické akce, zábavné pohybové hry a soutěže na 
úrovni výuky tělesné výchovy 

organizace prostoru a pohybových činností 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracovává, vyhodnocuje a prezentuje naměřená data měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

    

Tělesná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

aktivně organizuje svůj pohybový režim, usiluje o 
zlepšení své tělesné kondice, o lepší výkony 

význam pohybu pro zdraví 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

zařazuje do své činnosti průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení 

prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

zlepšuje svou kondici vhodnou pohybovou činností, 
která nepoškozuje jeho organismus 

význam pohybu pro zdraví 

zdravotně orientovaná zdatnost 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

předchází možným poraněním a úrazům vhodným 
oblečením a obuví, plní zodpovědně pokyny učitele, 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

základy 1. pomoci 
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provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

předvídá možná nebezpečí úrazu , zejména při 
přechodu na jiná sportoviště, v přírodě a neznámém 
prostředí 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

uvědomuje si své pohybové přednosti a nedostatky , 
soustředí se na správné provedení cviku 

význam pohybu pro zdraví 

zdravotně orientovaná zdatnost 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

uvědomuje si, jaká jsou rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek, vnímá nebezpečí drog a jiných 
škodlivin jako neslučitelných se sportovní etikou a 
zdravím 

hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

prohlubuje si v souladu se svými individuálními 
možnostmi a přiměřeně svému věku pohybové 
dovednosti, tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech 

pohybové hry s různým zaměřením (atletika, 
gymnastika, sportovní hry a další pohybové činnosti) 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

rozliší správně provedenou pohybovou dovednost a 
chybně provedenou dovednost 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

uvědomuje si nedostatky v prováděné pohybové 
aktivitě a označí možné příčiny 

technika atletických disciplín, základní cvičební prvky, 
herní dovednosti, herní myšlení, herní role v míčových 
hrách a dalších sportech 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

aktivně užívá osvojené tělocvičné názvosloví 
jednotlivých pohybových dovedností, cviků, 
pohybových her a vhodně je používá při rozvíjení své 
pohybové činnosti 

tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

chápe důležitost vzájemné komunikace a spolupráce v 
družstvu a aktivně ji uplatňuje 

komunikace v týmu, taktika hry 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

seznamuje se s historií a myšlenkou olympijských her a 
naplňuje tuto myšlenku ve své pohybové aktivitě, úctě k 
soupeři, opačnému pohlaví, hrou v rámci dohodnutých 
a platných pravidel, vůli po dobrém výkonu, ale s náplní 
olympijské myšlenky „ není důležité zvítězit, ale 
zúčastnit se“ 

historie a současnost sportu, jednání fair play, herní 
prožitky 

organizace prostoru a pohybových činností 
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TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

rozlišuje jednotlivé role 
organizátora/hráče/rozhodčího/diváka hry, turnaje, 
soutěže krátkodobé/dlouhodobé 

pravidla osvojovaných pohybových činností 

zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

zorganizuje samostatně/v týmu jednoduché turnaje, 
turistické akce, zábavné pohybové hry a soutěže na 
úrovni výuky tělesné výchovy 

organizace prostoru a pohybových činností 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

změří a zapíše výkony v osvojovaných disciplínách měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

zpracovává, vyhodnocuje a prezentuje naměřená data měření výkonu a posuzování pohybových dovedností 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

cílevědomě koriguje svá zdravotní oslabení cviky zdravotní TV, správné držení těla 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

samostatně a pravidelně zařazuje do svého denního 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením 

cviky zdravotní TV, správné držení těla 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací jeho 
zdravotního oslabení 

cviky zdravotní TV, správné držení těla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

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

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

     

5.18 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

       Povinný    Povinný  

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je spolu se vzdělávacím oborem Tělesná výchova součástí vzdělávací 
oblasti Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech 
jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. 
Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních 
vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve 
svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v každodenních rizikových situacích i při 
mimořádných událostech. 
Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví obsahuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví 
výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální 
výchova.  
Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manželství a 
rodině, škole a společenství vrstevníků. 
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Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávací obsah oblasti je realizován na 2. stupni vzdělávání. Časová dotace činí 2 hodiny týdně celkem, 
vyučuje se v 6. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá nejčastěji v kmenových třídách, v počítačové 
učebně, dále formou přednášek či besed na danou problematiku. 

Integrace předmětů  Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
vede žáky k vyhledávání a třídění informací z oblasti aktivní podpory a ochrany zdraví, aby je dovedli věcně 
posoudit a propojit s dříve osvojenými poznatky a vyvodit z nich závěry pro sebe i ostatní 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
vede žáky k analýze problémů a shromažďování potřebných informací k jejich řešení 
vede žáky ke kontrole vlastního agresivní jednání a násilného nebo sebezničujícího modelu chování 
seznamuje žáky s efektivními způsoby a postupy při řešení problémových a rizikových situací  
vede žáky k odpovědnosti za svá rozhodování a jednání 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
pomáhá žákům osvojovat si efektivní komunikační dovednosti při týmové práci 
seznamuje žáky s dovednostmi komunikační obrany proti agresi a manipulaci 
seznamuje žáky s komunikačními modely chování a jednání v souvislosti s obranou před sociálně 
patologickými jevy 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
vede žáky k uplatňování způsobů chování podporujících dobré mezilidské vztahy, empatii, spolupráci a 
pomoc 
vede žáky ke kultivovanému chování k opačnému pohlaví, pomoci slabším a handicapovaným 
  

Kompetence občanské: 
Učitel: 
vede žáky k odpovědnosti za podporu a ochranu zdraví vůči sobě i druhým  
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Kompetence pracovní: 
Učitel: 
seznamuje žáky s postupy ochrany a podpory zdraví při praktických činnostech ve škole i mimo ni 

Kompetence digitální: 
Učitel: 
vede žáky k předcházení situacím ohrožujícím zdraví a bezpečí při práci s digitálními technologiemi  
seznamuje žáky s možnostmi využití digitálních technologií při sledování problematiky zdraví a bezpečí jak 
z pohledu vlastní osoby, tak celospolečenského zájmu a usiluje o zlepšení zjištěného stavu 
vede žáky k využívání digitálních technologií k vyhledávání, zpracování, vyhodnocování a prezentace 
relevantních informací týkajících se aktivní podpory zdraví a ochrany bezpečí 

    

Výchova ke zdraví 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

vysvětlí potřebu respektovat jiné názory a zájmy vztahy a pravidla ve dvojici, v prostředí komunity 

komunikace, kooperace, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

řeší spory nenásilným způsobem komunikace, kooperace, dialog, efektivní a asertivní 
komunikace 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

utváří si vztah k sobě samému, ke druhým a své 
hodnotové postoje a rozhodovací dovednosti 

sebepoznání a sebepojetí, morální rozvoj - hodnotové 
postoje, rozhodovací dovednosti 
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VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví 

vysvětlí, jaké okolnosti v rodině, kolektivu, v životě 
jedince mohou mít vliv na osobnost a její zdraví 

rodina – členové, postavení ženy a muže, rodinné 
prostředí; komunikace dospívajícího s rodinou, s 
vrstevníky, mezigenerační vztahy, změny v rodině 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví 

vysvětlí a uvede příklady souvislostí jednotlivých složek 
zdraví 

celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - složky 
zdraví, jejich interakce 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví 

vysvětlí a uvede příklady, jak základní lidské potřeby 
ovlivňují zdraví 

základní lidské potřeby, jejich uspokojování 

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví 

přijímá a podporuje pozitivní změny ve svém životě (a v 
životě vrstevníků) směřující k podpoře zdraví 

vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

uplatňuje zásady duševní hygieny v denním režimu, 
optimálně rozvrhne svůj režim dne, provádí formy 
aktivního odpočinku 

tělesná a duševní hygiena, denní režim, otužování, 
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, 
význam pohybu pro zdraví, pohybový režim 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

podpoří vlastními názory programy na podporu zdraví, 
diskutuje o nich s ostatními, vyhledává nové informace 

podpora zdraví a její formy (prevence, intervence), 
programy na podporu zdraví v komunitě 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

popíše, jaký má výživa a způsob stravování vliv na 
zdravotní stav lidí, příp. rozvoj civilizačních chorob 

výživa a zdraví, základní výživová hodnota potravy, 
energetická potřeba organismu, zdravý jídelníček; 
reklama versus zdravá výživa 

poruchy příjmu potravy 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

uvědomuje si faktory přispívající ke vzniku běžných, 
přenosných i civilizačních a jiných chorob 

přenosné a nepřenosné choroby, civilizační choroby 
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VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

orientuje se v nabídce služeb preventivní či intervenční 
odborné pomoci 

služby odborné pomoci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Výchova ke zdraví 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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 Kompetence občanské 

 Kompetence digitální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

podpoří vlastními názory programy na podporu zdraví, 
diskutuje o nich s ostatními, vyhledává nové, se 
zvláštním zaměřením na dospívající 

podpora zdraví a její formy (prevence, intervence), 
programy na podporu zdraví v komunitě 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

uplatňuje zásady duševní hygieny v denním režimu, 
optimálně rozvrhne svůj režim dne, provádí formy 
aktivního odpočinku 

stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační a 
regenerační techniky k překonávání únavy, stresových 
reakcí a k posilování duševní odolnosti 

VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

vnímá tělesné, fyziologické a psychické změny 
dospívání, zvláštnosti vývoje osobnosti, uvědomuje si 
rozdílnost mezi pohlavími a adekvátně reaguje 

dětství, puberta, dospívání, tělesná intimní hygiena 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

vysvětlí a uvede základní hygienická pravidla pohlavního 
styku; definuje ochranu před přenosnými pohlavními 
chorobami; uvede argumenty pro odložení pohlavního 
života do doby plné zralosti 

fakta o sexualitě, zákl.pojmy, hygiena pohlavního 
styku; pohlavní nemoci, ochrana před nimi, chráněný 
pohlavní styk, střídání partnerů; předčasná sexuální 
zkušenost, její rizika, těhotenství 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné 
kulturou, vírou, sexuální orientací 

sexuální orientace, sexualita z hlediska odlišné víry a 
kultury, sexualita a zákon; sex a média 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

orientuje se v zákonech, které se vztahují na sexuální 
život jedince a v právní problematice zneužívání dítěte; 
vyjádří svůj názor na média, která ukazují sexuální život 
ve zkreslené podobě 

sexuální orientace, sexualita z hlediska odlišné víry a 
kultury, sexualita a zákon; sex a média 

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně 

vybavuje si účinky nejznámějších návykových látek, 
popíše jejich zdravotní a sociální rizika 

sociálněpatologické jevy, zdravotní a sociální rizika 
užívání návykových látek 
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patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

uplatňuje přesvědčivou argumentaci v souvislosti s 
odmítáním návykových látek 

modelové situace způsobu odmítání návykových látek 

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

orientuje se v nabídce specializované pomoci specializovaná pomoc - krizová centra, linky důvěry, 
metodik prevence na škole 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi 

používá v situacích ohrožení osobního bezpečí účinné 
způsoby chování, rozpoznává tyto situace, aplikuje 
naučené asertivní chování 

manipulativní reklama a informace – reklamní vlivy, 
působení sekt 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi 

učí se efektivní komunikaci komunikační strategie, asertivita 

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc 

uplatňuje pravidla bezpečnosti při pohybových 
aktivitách, v podmínkách silničního provozu, při pobytu 
v přírodě, při mimořádných událostech 

dopravní výchova, integrovaný záchranný systém 

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc 

vybavuje si principy první pomoci při stavech 
ohrožujících zdraví, poskytne první předlékařskou 
pomoc (v modelových situacích) 

zdravotní výchova, první pomoc 
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VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

charakterizuje možná nebezpečí vyplývající z běžného 
života i z mimořádných událostí, uvede vhodné způsoby 
preventivního chování a ochrany 

mimořádné události 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

v modelových situacích volí vhodné způsoby jednání, 
které směřují k adekvátní ochraně 

modelové situace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

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

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

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

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

     

5.19 Člověk a svět práce  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Člověk a svět práce 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Oblast  Člověk a svět práce  postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání 
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé 
základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti.   

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

Vzdělávací obsah je realizován na 1. i 2. stupni vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám 
bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. 
Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických 
okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku 
žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a 
pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.  
Vzdělávací obsah je na  1. stupni  rozdělen na čtyři tematické okruhy:  1) Práce s drobným materiálem, 2) 
Konstrukční činnosti, 3) Pěstitelské práce, 4) Příprava pokrmů.  Časová dotace činí na 1. stupni 5 hodin týdně 
celkem, tj. 1 hodina týdně v každém ročníku 1. – 5.  
Vzdělávací obsah je na 2. stupni je rozdělen na tři tematické okruhy: 1) Příprava pokrmů, 2) Provoz a 
údržba domácnosti, 3) Svět práce. Časová dotace činí na 2. stupni 3 hodiny týdně celkem: tj. 1 hodina 
týdně v 7., 8. a 9. ročníku.  
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Výuka probíhá v kmenových třídách, cvičné kuchyňce, počítačové učebně, příp. venku. Časovou jednotkou 
je nejčastěji vyučovací hodina, příp. dvouhodinovka. 
  

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 
Učitel: 
zadává úkoly, při kterých žáci využívají informace z různých oborů 
společně s žáky formuluje cíl úkolu, sebehodnocení žáků po splnění úkolu 
  

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 
zadává úkoly způsobem, které umožňují volbu různých postupů 
zadává k řešení aktuální problémy ze života rozvíjející tvořivost, možnost uplatňování vlastních nápadů 

Kompetence komunikativní: 
Učitel: 
zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají 
vede žáky k užívání správné terminologie 
vede žáky, aby veřejně prezentovali své výrobky a výsledky úkolu 
  

Kompetence sociální a personální: 
Učitel: 
vede žáky k důslednému dodržování stanovených pravidel 
sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok, zvyšuje sebedůvěru žáků pozitivním 
hodnocením 
  

Kompetence občanské: 
Učitel: 
pomáhá žákům vytvářet si pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce 
vede žáky k respektování, ochraně a ocenění našich tradic a kulturního i historického dědictví, k 
pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost 
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vede žáky k pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů, respektu 
požadavků na kvalitní životní prostředí 
  

Kompetence pracovní: 
Učitel: 
vede žáky, aby dodržovali obecná pravidla bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních 
prostředků 
vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, pracovních nástrojů a vybavení; podle potřeby žákům 
pomáhá 
vede žáky, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 
životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 
  

Kompetence digitální: 
Učitel: 
seznamuje žáky s výhodami využívání videonávodů při tvorbě výrobků; učí žáky vytvořit videonávod 
vlastního výrobku nebo pokrmu 
učí žáky vyhledávat pracovní postupy a návody v doporučených online zdrojích  
vede žáky k zaznamenávání výsledků pozorování přírody a pěstitelských pokusů s využitím digitálních 
technologií 
vede žáky k efektivnímu využívání digitální technologie v souvislosti se světem práce, pracovními 
činnostmi, výběrem budoucího povolání a vzdělávací dráhy 
seznamuje žáky s využíváním digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, osobnostnímu rozvoji, 
spolupráci a komunikaci v týmu 
vede žáky k tvorbě vlastního digitálního obsahu při realizaci a prezentaci projektů a úkolů 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení klasifikační stupnicí. 
Žák je hodnocen dle přístupu k danému předmětu (zodpovědnost k plnění úkolů, samostatnost, snaha a 
píle). 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

nachází rozdíly mezi přírodními materiály práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s přírodninami 

lidové zvyky a tradice, lidová řemesla 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

porovnává rozdíly mezi vlastnostmi materiálu práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s přírodninami 

lidové zvyky a tradice, lidová řemesla 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy osvojuje si základy bezpečnosti práce práce s drobným materiálem 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

tvoří, staví, předvádí jednoduché modely práce s konstrukčními stavebnicemi 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pokusy a pozorování klíčivost, růst rostlin 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ošetřuje pokojové rostliny zalévání, kypření, přesazování rostlin 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování seznamuje se s úpravou stolu jednoduché prostírání 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování seznamuje se s obsluhou a chováním u stolu obsluha a chování u stolu 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

vytváří jednoduché výrobky z různých materiálů práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s přírodninami 
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lidové zvyky a tradice, lidová řemesla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

Člověk a svět práce 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

nachází rozdíly mezi přírodními materiály práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s textilem 

práce s přírodninami 

lidové zvyky a tradice, lidová řemesla 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy osvojuje si základy bezpečnosti práce práce s drobným materiálem 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

tvoří, staví, předvádí jednoduché modely práce s konstrukčními stavebnicemi 
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Člověk a svět práce 2. ročník  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pokusy a pozorování klíčivost, růst rostlin 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ošetřuje pokojové rostliny zalévání, kypření, přesazování rostlin 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování seznamuje se s úpravou stolu jednoduché prostírání 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování seznamuje se s obsluhou a chováním u stolu obsluha a chování u stolu 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

rozvíjí dovednosti při práci s různými materiály práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s textilem 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

seznamuje se s ukázkami lidových řemesel lidové zvyky a tradice, lidová řemesla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

    

Člověk a svět práce 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Člověk a svět práce 3. ročník  

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

nachází rozdíly mezi přírodními materiály práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s textilem 

práce s přírodninami 

lidové zvyky a tradice, lidová řemesla 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

porovnává rozdíly mezi vlastnostmi materiálu práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s textilem 

práce s přírodninami 

lidové zvyky a tradice, lidová řemesla 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy osvojuje si základy bezpečnosti práce práce s drobným materiálem 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

tvoří, staví, předvádí jednoduché modely práce s konstrukčními stavebnicemi 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí pokusy a pozorování klíčivost, růst rostlin 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování seznamuje se s úpravou stolu jednoduché prostírání 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování prohlubuje si znalosti o společenském chování u stolu obsluha a chování u stolu 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

rozvíjí dovednosti při práci s různými materiály práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s textilem 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

seznamuje se s ukázkami lidových řemesel lidové zvyky a tradice, lidová řemesla 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

rozvíjí fantazii práce s konstrukčními stavebnicemi 
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Člověk a svět práce 3. ročník  

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

rozvíjí manuální zručnost práce s konstrukčními stavebnicemi 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny poznává pěstitelský materiál a nářadí pěstování některých rostlin, úprava půdy, setí, sázení, 
ošetřování, sklízení 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny provádí jednoduché pěstitelské činnosti pěstování některých rostlin, úprava půdy, setí, sázení, 
ošetřování, sklízení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Člověk a svět práce 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

volí vhodný materiál pro zvolenou praktickou činnost práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 
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Člověk a svět práce 4. ročník  

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

práce s textilem 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

provádí přiměřené praktické činnosti s drobným 
materiálem 

práce s drobným materiálem 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s textilem 

práce s přírodninami 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

seznamuje se s ukázkami lidových řemesel lidové zvyky a lidová řemesla 

různé techniky zpracování 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

vybírá vhodné materiály, pomůcky a nástroje seznamování se s různými pomůckami, s jejich účelem 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

upevňuje si základy bezpečnosti a hygieny práce upevňování návyků organizace práce, základů 
bezpečnosti a hygieny práce 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

sestavuje modely dle návodu i vlastní fantazie sestavování modelů z jednoduchých stavebnic 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

provádí montážní a demontážní práce se stavebnicemi montáž, demontáž a údržba některých jednoduchých 
předmětů 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

připravuje si pracovní místo, přemýšlí o nejvhodnějším 
pracovním postupu 

seznámení se s návodem stavebnic 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

zamýšlí se nad plánováním praktické činnosti plánování pracovní činnosti 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti pěstování plodin, úprava půdy, jednocení, hnojení, 
sklízení, poznávání semen, plodů, rostlin, plevele 
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Člověk a svět práce 4. ročník  

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí pokusy a pozorování ověřování podmínek života rostlin 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

pěstuje a ošetřuje pokojové či jiné rostliny rosení, hnojení, přesazování, řez a úprava květin 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

poznává pěstitelský materiál, pomůcky, nástroje, náčiní seznamování se různým pěstitelským a zahradním 
náčiním 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně seznamuje se se základním vybavením kuchyně základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví jednoduchý pokrm výběr a nákup potravin a jejich skladování 

úprava ovoce a zeleniny za studena 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

upraví rodinný stůl pro denní stolování úprava rodinného stolu pro běžné stolování 

úprava květin 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí udržování pořádku a čistoty 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Člověk a svět práce 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Člověk a svět práce 5. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

zachází hospodárně se svým materiálem práce s drobným materiálem 

práce s modelovací hmotou 

práce s papírem a kartonem 

práce s textilem 

práce s přírodninami 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

seznamuje se s ukázkami lidových řemesel lidové zvyky a lidová řemesla 

různé techniky zpracování 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

rozlišuje a pojmenuje druhy materiálu, pomůcek a 
nástrojů 

druhy materiálů, pomůcky, nástroje 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

upevňuje si základy bezpečnosti a hygieny práce upevňování návyků organizace práce, základů 
bezpečnosti a hygieny práce 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

organizuje svou práci plánování práce 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

sestavuje modely dle návodu i vlastní fantazie sestavování modelů z jednoduchých stavebnic 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

provádí montážní a demontážní práce se stavebnicemi montáž, demontáž a údržba některých jednoduchých 
předmětů 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

připravuje si pracovní místo, přemýšlí o nejvhodnějším 
pracovním postupu 

seznámení se s návodem stavebnic 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

zamýšlí se nad plánováním praktické činnosti plánování pracovní činnosti 
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Člověk a svět práce 5. ročník  

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí jednoduché pěstitelské činnosti pěstování plodin, úprava půdy, jednocení, hnojení, 
sklízení, poznávání semen, plodů, rostlin, plevele 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí pokusy a pozorování ověřování podmínek života rostlin 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

pěstuje a ošetřuje pokojové či jiné rostliny rosení, hnojení, rozmnožování, přesazování, řez a 
úprava květin 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

poznává pěstitelský materiál, pomůcky, nástroje, náčiní seznamování se různým pěstitelským a zahradním 
náčiním 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně obsluhuje základní kuchyňské spotřebiče bezpečná obsluha elektrických a plynových spotřebičů 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví jednoduchý pokrm pokrmy studené kuchyně - příprava jednoduchých 
snídaní, přesnídávek 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

upraví rodinný stůl pro slavnostní stolování slavnostní prostírání – rodinný stůl pro oslavu 
narozenin, Vánoce, Velikonoce… 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

bezpečně zachází se základními čisticími prostředky základní čisticí prostředky 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

provádí úklid pracovních ploch základní čisticí prostředky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Člověk a svět práce 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

poskytne první pomoc první pomoc 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

rozpozná a popíše základní vybavení kuchyně, 
pojmenuje jeho vlastnosti a funkce 

vybavení kuchyně 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

popíše základní pravidla pro práci s inventářem kuchyně 
a se spotřebiči 

vybavení kuchyně 

udržování pořádku a čistoty 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

účelně a bezpečně zachází s vybavením kuchyně udržování pořádku a čistoty 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

vybere vhodné suroviny pro přípravu pokrmu (z 
nabídky, dle receptu) 

potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny 
potravin, sestavování jídelníčku 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

používá recept, dodržuje logické kroky při přípravě 
pokrmů 

příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, 
základní způsoby tepelné úpravy, základní postupy 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

rozpozná zdravé a nezdravé pokrmy, zná rizika spojená 
s konzumací nezdravých jídel 

při přípravě pokrmů a nápojů 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

dovede upravit jídelní tabuli pro každodenní i slavnostní 
příležitosti 

úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, 
slavnostní stolování, zdobné prvky a květiny na stole 

ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

chová se společensky přijatelně doma, v jídelně, 
restauraci nebo na jiném veřejném místě, kde 
konzumuje jídlo 

obsluha a chování u stolu (základy etikety) 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodrží zásady bezpečnosti při práci s kuchyňskými 
nástroji a zařízením kuchyně 

bezpečnost při práci s kuchyňskými nástroji a 
zařízením kuchyně 
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ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

dodržuje hygienu práce, udržuje kuchyni čistou a 
bezpečnou 

hygiena provozu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Člověk a svět práce 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

rozliší základní operace s penězi (platby, bezhotovostní 
styk) 

hotovostní a bezhotovostní platební styk 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

účelně a bezpečně zachází s penězi, posoudí hodnotu 
peněz a aplikuje to při nákupu i hospodaření s vlastními 
financemi (kapesné) 

úspory, hospodaření s financemi 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

rozpozná hlavní příjmy a výdaje domácnosti ekonomika domácnosti - rozpočet, příjmy, výdaje, 
platby 

údržba oděvů a textilií 
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ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

orientuje se v činnostech spojených s úklidem a běžným 
provozem domácnosti 

úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad 
na životní prostředí 

odpad a jeho ekologická likvidace 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

předvede či popíše základní práce v domácnosti i s 
využitím domácích spotřebičů 

údržba oděvů a textilií 

spotřebiče v domácnosti 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

využije pro bezpečné a účelné zacházení s domácími 
spotřebiči návod nebo doporučení pro práci se 
spotřebičem 

spotřebiče v domácnosti 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

orientuje se v jednotlivých povoláních, druzích 
pracovišť, pracovních činnostech 

povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, 
pracovních objektů, charakter a druhy pracovních 
činností 

zaměstnání / podnikání 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

orientuje se v základních požadavcích dané profese 
(kvalifikační, zdravotní, osobnostní) 

požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; 
rovnost příležitostí na trhu práce 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný 
a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti 
sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

    

Člověk a svět práce 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

rozliší základní operace s penězi (platby, bezhotovostní 
styk) 

hotovostní a bezhotovostní platební styk 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

účelně a bezpečně zachází s penězi, posoudí hodnotu 
peněz a aplikuje to při nákupu i hospodaření s vlastními 
financemi (kapesné) 

úspory, hospodaření s financemi 

ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního 
styku a domácího účetnictví 

rozpozná hlavní příjmy a výdaje domácnosti ekonomika domácnosti - rozpočet, příjmy, výdaje, 
platby 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

orientuje se v činnostech spojených s úklidem a běžným 
provozem domácnosti 

údržba oděvů a textilií 

ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

předvede či popíše základní práce v domácnosti i s 
využitím domácích spotřebičů 

úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad 
na životní prostředí 

odpad a jeho ekologická likvidace 
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ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

využije pro bezpečné a účelné zacházení s domácími 
spotřebiči návod nebo doporučení pro práci se 
spotřebičem 

spotřebiče v domácnosti 

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu 

vybere správnou pomůcku, nástroj, nářadí při péči o 
domácnost 

elektrické spotřebiče 

ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou 
domácí údržbu 

dodrží zadaný postup při drobné údržbě domácnosti elektronika, sdělovací technika 

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

zná a dodržuje základní hygienické strategie a návyky v 
domácnosti 

funkce, ovládaní a užití, ochrana, údržba 

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

dodržuje zásady bezpečnosti při domácích pracích, 
rozpozná a popíše nebezpečí spojená s elektrickými 
spotřebiči v domácnosti 

bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem 

ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a 
bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

poskytne první pomoc první pomoc 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

orientuje se v jednotlivých povoláních, druzích 
pracovišť, pracovních činnostech 

povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, 
pracovních objektů, charakter a druhy pracovních 
činností 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

orientuje se v základních požadavcích dané profese 
(kvalifikační, zdravotní, osobnostní) 

požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; 
rovnost příležitostí na trhu práce 

zaměstnání / podnikání 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 

sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný 

a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti 

sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

popíše příslušné poradenské služby pro výběr povolání 
a jejich funkce 

informační základna pro volbu povolání, práce s 
profesními informacemi a využívání poradenských 
služeb 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

použije vhodné informační zdroje pro získání a 
zpracování informací týkajících se poradenských služeb, 

možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních 
oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby 
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pracovních pozic a dalších profesních informací 
souvisejících se získáním zaměstnání 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

aplikuje pravidla slušného chování při prezentaci své 
osoby v modelových situacích při vstupu na trh práce 

sebeprezentace, motivační pohovor 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

popíše a předvede v modelových situacích žádost o 
pracovní pozici 

sebeprezentace, motivační pohovor 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

využije v modelových situacích materiály, které jsou 
důležité pro přijímací pohovor (motivační dopis, 
životopis…) na konkrétní pracovní pozici 

životopis, motivační dopis, inzerát 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním 

vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004 Sb.  

Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje objektivnost, přiměřenou náročnost, 

spravedlivost a pedagogický takt vůči žákovi.  

Učitel přihlíží ke zdravotnímu stavu, věkovým zvláštnostem, indispozicím, sociálnímu zázemí.  

Učitel uplatňuje individuální přístup.  

Hodnocení je vždy komplexní.  

Žák zná kritéria hodnocení, učitel klasifikaci zdůvodňuje a podporuje sebehodnocení.  

Učitel hodnocením zdůrazňuje individuální pokrok žáka, pochvalou podněcuje žáka k dalšímu 

rozvoji.  

Hodnocení a klasifikace se vyjadřuje známkou, případně slovním komentářem, na prvním stupni i 

grafickou značkou / *, razítko /.  

Slovní hodnocení bude využito pouze v odůvodněných případech, a to na žádost rodičů.  

Chování nelze zahrnovat do hodnocení a klasifikace jednotlivých předmětů a je posuzováno 

samostatně.  

Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.  

Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména:  

soustavným diagnostickým pozorováním žáků  

sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování  

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové ...)  

kontrolními písemnými pracemi  
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analýzou výsledků různých činností žáků  

konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými 

pracovníky  

6.2 Kritéria hodnocení  

V předmětech s převahou naukového zaměření / z těchto vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková 

komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, 

Člověk a příroda, Člověk a společnost  jsou stanovena kritéria pro jednotlivé stupně (1 - 5) dle 

klasifikačního řádu. Totéž platí i pro předměty s převahou výchovného zaměření z oblastí Člověk a 

společnost, Umění a kultura, Člověk a zdraví. Rozdíly v kritériích vycházejí z očekávaných výstupů 

pro dané oblasti vzdělávání. 

 


