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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

V následujících čtyřech kapitolách je uveden popis naší školy. Charakter školy vyplývá z její 
velikosti, je ovlivněn vnitřním vybavením, ale tvoří jej především učitelé a jejich aktivity. Velikost, 
vybavení, učitelé a aktivity – to jsou čtyři kapitoly, kterými se na následujících řádcích v části 
nazvané Charakteristika školy budeme zabývat.  

2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 

Základní škola Praha-Lipence byla založena v roce 1868 jako venkovská škola se dvěma třídami 
a bytem pro učitele. Během svého stopadesátiletého vývoje se z malotřídní venkovské školičky stala 
v roce 1999 úplná základní škola s devíti postupnými ročníky.  

2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY 

Vybavení školy budeme sledovat ze dvou úhlů. V první části kapitoly se budeme zabývat stavebními 
změnami, tedy různými přístavbami, nástavbami a rekonstrukcemi budovy. Ve druhé části 
popíšeme zařízení jednotlivých učeben nábytkem a vybavení interaktivními pomůckami.  

2.2.1 PROSTOROVÉ VYBAVENÍ 

Narůstající počet žáků byl v průběhu řady let řešen postupným rozšiřováním kapacity školy 
a v souvislosti se stavebními úpravami docházelo i k reorganizaci stávajících prostor. 

Stavební a reorganizační úpravy budovy 

Z malé venkovské školy o dvou třídách se postupnými přístavbami, nástavbami a rekonstrukcemi 
došlo k dnešnímu stavu, kdy má škola k dispozici celkem 13 kmenových učeben a dvě učebny 
odborné (počítačová učebna a keramická dílna). Nejvýznamnější zásahy do budovy jsou popsány 
v následujících odstavcích.  

V letech 1997-1998 byl v těsné blízkosti hlavní budovy přistaven malý přízemní pavilon se třemi 
místnostmi a sociálním zázemím, dvě z místností byly zařízeny jako kmenové učebny a třetí jako 
klubovna školní družiny. V letech 1999-2000 byl tento malý pavilon propojen se stávající budovou, 
a to zároveň s přístavbou školní jídelny, šaten a tří učeben s provozním a technickým zázemím 
v prvním patře. V rámci této fáze proběhla zároveň i rekonstrukce kuchyně a byl vybudován nový 
vstup do budovy školy. V letech 2001-2002 proběhla úplná rekonstrukce historické budovy včetně 
vnitřních instalací a vytápění. Byly zrekonstruovány i půdní prostory, čímž škola získala další čtyři 
učebny – dvě kmenové a dvě odborné (učebnu chemie a počítačovou učebnu). 

V roce 2012 jsme malou učebnu, dosud využívanou pro půlené hodiny, zařídili jako výtvarnou 
dílnu. Pořídili jsme do ní keramickou pec a místnost se využívá pro kroužek keramiky a dále také 
pro individuální výuku žáka s asistentkou pedagoga. 

V létě roku 2013 jsme v důsledku nedostatku prostor museli přistoupit k další změně v uspořádání 
učeben. Výsledkem těchto reorganizačních změn byly dvě nové kmenové učebny, které tak alespoň 
na čas vyřešily nedostatek prostor pro výuku. Jednu kmenovou učebnu jsme získali z počítačové 
učebny přestěhováním počítačů do stupňovité posluchárny fyziky a chemie. Tím jsme sice ztratili 
možnost využívat tuto odbornou učebnu k demonstračním pokusům, ale vzhledem k tomu, že do té 
doby nebyly zprovozněny rozvody elektrické energie a plynu v pracovních stolech žáků, nejednalo 
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se o problém nijak dramatický. Druhou malou kmenovou třídu jsme získali z původní knihovny, 
kterou jsme přemístili do zadní části jedné z větších učeben. 

Během letních prázdnin v roce 2014 jsme nedostatek prostor pro kmenové třídy řešili zrušením 
klubovny školní družiny a jejím vybavením žákovskými lavicemi.  

Od července 2014 proběhla zatím poslední etapa rozšiřování školy, nástavba dvou učeben 
a kabinetu nad přízemní částí původně samostatného pavilonu. Tato nástavba byla zkolaudována 
v prosinci roku 2014 a využívána byla od druhého pololetí školního roku. Od školního roku 
2015/2016 mámetedy k dispozici celkem 13 kmenových učeben a dvě učebny odborné (počítačovou 
učebnu a keramickou dílnu).  

Ostatní využívané prostory 

Další prostory školní budovy jsou využívány jako šatny, které jsou vybaveny šatními skříňkami pro 
každé dítě. Zázemí pro pedagogy tvoří sborovna a tři kabinety pro pedagogy 1. stupně, pomůcky 
jsou uloženy v dalších dvou malých samostatných kabinetech. 

Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou o 60 místech. Po rekonstrukci z roku 2000 má školní 
kuchyně kapacitu 300 obědů. Od školního roku 2012/2013 mají děti možnost vybírat si každý den 
ze dvou druhů jídel a odběry obědů jsou zaznamenávány elektronickým systémem na evidenci 
strávníků s možností volby menu na terminálu ve škole nebo prostřednictvím internetu. 
Ve školním roce 2013/2014 bylo vydáváno denně více než 200 obědů. 

V roce 2010 byla v blízkosti školy dostavěna víceúčelová sportovní hala, která byla škole svěřena do 
užívání. Tělocvična o rozloze cca 650 m2 je využívána v dopoledních a odpoledních hodinách pro 
hodiny tělesné výchovy a sportovní kroužky organizované školou, v podvečerních a večerních 
hodinách je na základě nájemní smlouvy využívána ke komerčním účelům. 

Pro pobyt dětí venku slouží omezený venkovní prostor kolem všech částí školních budov. Je 
vybaven pískovištěm, herními prvky a altánkem a využíván je především v odpoledních hodinách 
školní družinou. 

2.2.2 MATERIÁLNÍ  A TECHNICKÉ VYBAVENÍ  

Většina učeben v naší škole je využívána jako kmenové učebny. Odborné učebny postupně ustupují 
v důsledku zvyšujícího se počtu žáků právě těm kmenovým, a tak zůstala pouze jediná odborná 
učebna (nepočítáme-li malou místnost na keramiku), počítačová učebna. 

Kmenové učebny 

Kmenové učebny jsou zařízeny moderním školním nábytkem, který postupně doplňujeme 
a obměňujeme. Žákovské lavice pořizujeme od stejného dodavatele v jednotném designu 
i barevném provedení, aby bylo možné jejich použití v různých třídách dle potřeby, kombinujeme 
pouze variantu dvojlavic a jednolavic. Postupně vyměňujeme také podlahové krytiny a další 
zařízení tříd. Nově zřizované učebny vybavujeme dvojpylonovými tabulemi o rozměrech 
250 x 100 cm s keramickým a magnetickým povrchem. Podkrovní učebny se střešními okny jsou 
vybaveny stínícím systémem, který během slunečných dnů zajistí příjemné zastínění bez 
zatemnění.  

Pro zpestření a doplnění výuky využíváme i různou techniku. V pěti učebnách máme interaktivní 
tabuli ActivBoard, v jedné třídě interaktivní dotykovou obrazovku JAWIQ a další tři učebny jsou 
ozvučeny a vybaveny plátnem, projektorem a počítačem. Všechny učebny jsou zapojeny do 
intranetové sítě i k internetu. Výhledově bychom projektory nebo interaktivní tabule chtěli pořídit 
i do všech ostatních učeben. 
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Počítačová učebna 

Učebna pro výuku informatiky je v posledních několika letech umístěna ve stupňovité posluchárně. 
Má 23 žákovských stanic s připojením na intranet, internet i tiskárnu. Počítače desktop Triline 
Profi I108 byly nově pořízeny během letních prázdnin v roce 2014 a v roce 2017 byly upgradovány 
na operační systém Windows 10 Pro 64CZ. 

2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Pedagogický sbor je tvořen přibližně třemi desítkami mladých i zkušenějších pedagogů, z nichž 
někteří navíc plní funkci výchovného poradce, metodika prevence a také koordinátora a metodika 
informačních a komunikačních technologií. Všichni učitelé splňují nebo si doplňují pedagogickou 
kvalifikaci, přibližně 75% předmětů je vyučováno plně aprobovaně. Vedení školy zajišťuje ředitelka 
a její zástupkyně. 

Všichni pedagogové procházejí evaluačním i autoevaluačním procesem a sami si stanovují cíle, 
kterých chtějí v daném roce dosáhnout. Jsou motivováni k dalšímu vzdělávání v rámci svých 
aprobací i moderních poznatků z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a první pomoci. Většina 
pedagogů se průběžně vzdělává v krátkodobých i dlouhodobých seminářích akreditovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V souvislosti se zlepšováním technických podmínek 
ke vzdělávání je kladen důraz také na využívání interaktivních pomůcek při vyučování. 

2.4 DLOUHODOBÉ PROJEKTY 

Od roku 2004 škola systematicky pracuje na prevenci sociálně nežádoucích jevů. Většina aktivit je 
hrazena z grantů Magistrátu hlavního města Prahy, část je pokrývána z prostředků školy. V rámci 
preventivních aktivit působíme na všechny naše žáky s cílem vybavit je znalostmi a nástroji, díky 
kterým se dokáží vyhnout nebezpečí, které na ně v dnešní době číhá na každém rohu, případně si 
s ním poradit tak, aby nepoškodili své zdraví. Velkou pozornost věnujeme také klimatu 
v jednotlivých třídách a případné problémy řešíme ihned po jejich zjištění. 

Dlouhodobě pracujeme na rozvoji všeobecného kulturního povědomí našich žáků. Prostřednictvím 
Klubu mladého čtenáře (KMČ), který pracuje na prvním i druhém stupni, se věnujeme rozvoji 
čtenářství. Od roku 2015 jsme zapojeni také do Klubu mladého diváka (KMD), který je umožňuje 
žákům druhého stupně navštívit za rok několik zajímavých divadelních představení. Poskytujeme 
žákům prostor k sebevyjádření ve školním časopise a spolupracujeme s obecní knihovnou. 

2.5 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY 

Dbáme na maximální otevřenost vůči veřejnosti a na informovanost o dění ve škole, k čemuž 
využíváme především webové stránky školy (www.zslipence.cz), kde informujeme o plánovaných 
i proběhlých akcích, a kde jsou také zveřejněny veškeré kontakty na vedení školy i jednotlivé 
vyučující (telefonní číslo a e-mailová adresa). Od roku 2015 využíváme také školní facebook, kde 
zveřejňujeme především aktuální fotoreportáže z průběhu jednotlivých akcí. Pravidelně 
informujeme o dění ve škole také prostřednictvím místního tisku (Lipenecký zpravodaj), 
příležitostně se prezentujeme i v tisku sousedních městských částí (Zbraslavské noviny, Noviny 
Prahy 16 nebo Region). 

RODIČE  

Škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči, bez níž nelze cíle školního vzdělávacího programu 
kvalitně plnit. Přibližně třikrát v průběhu školního roku organizujeme třídní schůzky, na začátku 
školního roku vždy klasickou formou, v prvním a třetím čtvrtletí využíváme podle potřeby i tzv. 
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schůzky v trojlístku, tedy za účasti třídního učitele, rodiče a dítěte. Rodiče mohou navíc školu po 
vzájemné dohodě s ředitelkou školy navštívit kdykoliv mimo termín třídních schůzek, 
prostřednictvím e-mailu mohou kontaktovat také všechny vyučující. 

Informace o výsledcích vzdělávání a chování svých dětí získávají rodiče průběžně ze žákovské 
knížky. Veškeré informace o činnosti a aktivitách školy jsou zveřejňovány na webových stránkách 
školy (www.zslipence.cz). Přes webový formulář mohou rodiče kontaktovat školu nebo omluvit 
nepřítomnost svého dítěte. Pro komunikaci s rodiči dále využíváme elektronický systém DM-
evidence, prostřednictvím kterého můžeme zasílat rodičům hromadné e-maily s důležitými 
informacemi. 

ŠKOLSKÁ RADA  

Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám 
ovlivňovat činnost školy. V její kompetenci je schválení výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy 
a zprávy o hospodaření školy. Vyjadřuje se ke studijním a učebním oborům, ke koncepčním 
záměrům rozvoje školy, ke jmenování a odvolání ředitele. V odůvodněných případech může 
zřizovateli školy podat návrh na odvolání ředitele školy nebo může požádat Českou školní inspekci 
o inspekci a finanční úřad o kontrolu hospodaření. 

Na naší škole pracuje šestičlenná rada, její volební období trvá tři roky. Třetinu jejích členů 
jmenuje zřizovatel, třetinu volí rodiče žáků ze svých řad a třetinu volí mezi sebou pedagogičtí 
pracovníci. Zápisy ze schůzí rady a zprávy o její činnosti jsou zveřejňovány na webových stránkách 
školy. 

ŠKRPÁL – ŠKOLNÍ KLUB RODIČŮ A  PŘÁTEL LIPENCE  

Sdružení rodičů na naší škole vzniklo 26. září 2003 jako Sdružení při Základní škole Praha Lipence. 
Po krátké činnosti jeho aktivita opadla a několik let pak sdružení nevykazovalo žádnou činnost. Ta 
byla obnovena na začátku školního roku 2012/2013 na schůzce 14. listopadu 2012, kde bylo zvoleno 
nové vedení připravené aktivně se zapojit do spolupráce se školou s cílem pomoci vedení školy 
v jeho úsilí o další modernizaci výuky a vylepšení profilu školy. V průběhu toho školního roku byly 
provedeny některé formální kroky (úprava stanov, založení transparentního účtu) a od 5. června 
2013 pracovalo sdružení pod novým názvem Školní klub rodičů a přátel Lipence, zkráceně 
ŠKRPÁL. 
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (NOZ, v platnosti od 1. ledna 2014), byla 
zrušena právní forma občanského sdružení. Na schůzi členů, která se konala v listopadu 2016, 
byly schváleny nové stanovy a zvolen 
statutární orgán, kterým je Výbor. Změny 
byly zapsány do spolkového rejstříku dne 
29. 12. 2016. Od té doby tedy platí nový 
název Školní Klub Rodičů a Přátel Lipence, 
z.s., zkráceně ŠKRPÁL. Jeho cíl však zůstává 
stále stejný – pomáhat škole v naplňování 
jejích cílů… 

ŠKRPÁL úzce spolupracuje s vedením školy, finančně přispívá na vybavení i na běžné 
i nadstandardní služby školy, organizuje či podílí se na organizaci akcí pro děti a jejich rodiče 
s cílem budovat úzké vztahy mezi školou a rodiči a napomáhat tak naplňování poslání školy. 

ZŘIZOVATEL, PORADNA A DALŠÍ 

V souvislosti s naplňováním koncepce rozvoje školy vedení školy spolupracuje s vedením naší 
Městské části Praha-Lipence a společně hledá kompromisy mezi našimi potřebami a možnostmi 
obce. 
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Škola je v úzkém kontaktu s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5. Speciální 
pedagožka spolupracuje s třídními učiteli v oblasti diagnostiky dětí se specifickými vzdělávacími 
potřebami a dále v oblasti profesního poradenství u žáků 8. ročníku. 

Péče o harmonický rozvoj osobnosti našich žáků a o přívětivé klima ve škole nás občas dovede ke 
spolupráci s Odborem sociální péče Městské části Praha 16, s Městskou policií a dalšími 
institucemi. 

V rámci zajištění výchovně vzdělávacího procesu využíváme nabídek různých vzdělávacích agentur 
a neziskových organizací, jako jsou např. DDM pro Prahu 5, občanské sdružení Tereza, Podhoubí, 
Život bez závislostí apod. 

Pro rodiče i širokou veřejnost organizujeme jednou ročně (obvykle před termínem zápisu do 
1. ročníku) Den otevřených dveří, během kterého jsou dveře všech učeben skutečně otevřené 
dokořán a každý, kdo má zájem, může nahlédnout do třídy, aniž by rušil. Snažíme se organizovat 
různé aktivity nad rámec výuky, při kterých se mohou setkávat žáci, rodiče, učitelé i široká 
veřejnost, spolupracujeme s mateřskou školou (např. Mikulášská nadílka nebo schůzka pro rodiče 
předškoláků) a podílíme se na spoluorganizování akcí s dalšími subjekty v obci (např. spolupráce 
s dobrovolnými hasiči při organizaci Masopustu a Dne dětí). 

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 

V kapitole charakterizující školní vzdělávací program se budeme zabývat zaměřením školy, 
používanými výchovně vzdělávacími strategiemi, způsobem zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, a také začleněním průřezových témat do 
výuky.  

3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

Jsme školou otevřenou pro všechny děti, které dokáží respektovat dohodnutá pravidla. Jsme 
připraveni pracovat s dětmi mimořádně nadanými i s dětmi, které k prožití pocitu úspěšnosti 
potřebují individuální přístup vyučujícího. Jde nám o to, aby děti chodily do školy rády a aby si 
kromě osvojení vědomostí a dovedností odnesly i něco navíc – schopnost pracovat v kolektivu, 
obhájit svůj názor, ale také schopnost vyslechnout druhého a přijmout jiný názor. Aby se naučily 
dělat kompromisy, respektovat jinou mentalitu a pomáhat slabšímu. Naší snahou je vybavit děti 
takovými zásadami, znalostmi a dovednostmi, aby z nich vyrostli slušní a zodpovědní lidé 
s předpoklady pro dosažení úspěchu v dalším životě. 

3.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

Výchovné a vzdělávací strategie jsou postupy, metody, formy práce a aktivity, které vedou 
k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy, a to při výuce 
i mimo ni, a vždy přiměřeně věku žáka a charakteru vyučovaného předmětu. 
Klíčové kompetence jsou souborem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které si 
žáci ponesou do dalšího života. 

Klademe si dvě otázky: 

 Co chceme naše žáky naučit? 
 Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? 
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3.2.1 KOMPETENCE K UČENÍ  

Cílem je naučit žáky učit se a motivovat je k celoživotnímu učení. 

Chceme žáky naučit: 

 učit se samostatně, 

 hledat souvislosti a propojovat nově získané znalosti s dříve nabytými, 

 využívat získané znalosti a dovednosti v reálném životě, 

 sebehodnocení, 

 poučit se z chyb vlastních i chyb druhých, 
 převzít odpovědnost za vlastní budoucnost. 

Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? 

 je-li to možné, učivo vysvětlujeme na konkrétních případech a umožňujeme žákům 
experimentovat, 

 dáváme prostor žákům k věcné diskusi o probírané látce, 

 vedeme žáky k vyhledávání souvislostí, třídění a propojování získaných informací 
a formulování vlastních závěrů, 

 vedeme žáky k pochopení textu a následné práci s ním, 

 učíme žáky dělat si z textu stručné výpisky, 

 klademe důraz nejen na pochopení učiva samotného, ale i na chápání souvislostí, 

 rozšiřujeme u žáků znalost odborných pojmů a dovednost použití odborné terminologie, 

 rozvíjíme u žáků sebedůvěru ve vlastní schopnosti a uspokojení s dosaženými dílčími 
úspěchy v rámci jejich možností, 

 vedeme žáky k sebehodnocení, podporujeme uvědomování si vlastních nedostatků ve 
schopnostech a dovednostech a motivujeme je k sebezdokonalování, 

 probouzíme u žáků pozitivní vztah k učení také zadáváním zábavných úkolů a hravou 
formou výuky, 

 tvořivost žáků podněcujeme zadáváním problémových úloh a kladením otevřených otázek, 
 umožňujeme žákům účast v různých soutěžích. 

3.2.2 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU  

Cílem je naučit žáky osvojit si schopnost tvořivého a logického myšlení a hledání řešení problémů. 

Chceme žáky naučit: 

 nebát se problému a chtít jej řešit, 

 analyzovat situaci, najít možné způsoby jejího řešení a posoudit nejvhodnější způsob řešení, 

 nést zodpovědnost za zvolené řešení, 

 poučit se z předchozích zkušeností a předcházet problémovým situacím, 
 řešit problém samostatně, ale zároveň umět přijmout pomoc, pokud na problém nestačí. 

Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? 

 předkládáme žákům k řešení především problémy z praktického života, pokud je to možné, 

 postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu, 

 učíme žáky pracovat v týmu, 

 poskytujeme žákům prostor pro vyslovování hypotézy a pro jejich ověření, 

 poskytujeme možnost ověřovat si správnost řešení v odborných publikacích, 
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 s chybami žáků pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat správnou cestu k řešení, přičemž 
žáky vedeme k porovnávání a hodnocení chybných i správných řešení, 

 učíme žáky analyzovat problém, shromažďovat a třídit podklady a vyhodnotit nejlepší 
řešení, 

 učíme je prezentovat svůj názor a odůvodnit zvolené řešení, 

 podporujeme účast žáků v soutěžích, kde musí samostatně hledat řešení zadaných úkolů, 

 využíváme projektové vyučování, 

 starší žáky zapojujeme do přípravy akcí pro mladší spolužáky (např. Noc s Andersenem, 
Adventní dílny, Den dětí, branný závod apod.). 

3.2.3 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

Cílem je naučit žáky všestranně a účinně komunikovat. 

Chceme žáky naučit: 

 otevřeně a věcně formulovat a vyjadřovat své názory, 

 vyjadřovat se kultivovaně a souvisle v logickém sledu, a to v ústním i písemném projevu, 

 vyslechnout a respektovat názor druhých, 

 vést konstruktivní diskusi, umět obhájit svůj názor, ale i přijmout názor ostatních, 

 porozumět různým typům textů, dokumentů a dokladů, pracovat s informačními 
a komunikačními technologiemi, 

 umět zpracovat text i v cizím jazyce, 

 dodržovat pravidla slušného chování, 

 využívat komunikativních dovedností ve vztahu k okolnímu světu – umět navazovat 
mezilidské vztahy nejen ve školním prostředí, ale také v soukromém a později v pracovním 
životě, 

 pracovat v týmu. 

Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? 

 snažíme se utvářet příjemnou pracovní atmosféru, v níž se žáci nebojí sdělovat své názory, 

 vedeme žáky k vhodným způsobům komunikace s vrstevníky, učiteli i ostatními dospělými, 

 navozujeme situace, ve kterých žáci mohou popisovat probírané učivo, zdůvodňovat 
pracovní postupy, vyjadřovat svůj názor, dělat závěry a diskutovat o řešené problematice, 

 cíleně kultivujeme ústní i písemný projev žáků, 

 využíváme formy práce vyžadující vlastní vyjadřování žáků (prezentace, projekty, slohové 
práce, referáty apod.), 

 využíváme moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce a podporujeme 
jejich použití i při domácí přípravě, 

 klademe důraz na zpětnou vazbu – na kvalitní komunikaci mezi učitelem a žáky, 

 podporujeme přátelské vztahy ve třídě i mezi třídami, a to ve škole i mimo ni – nabízíme 
žákům dostatek mimoškolních aktivit, kde se mohou potkávat a komunikovat spolu, 
případně se i podílet na jejich organizaci, 

 vedeme žáky ke spolupráci, 

 užíváme odborných termínů příslušných oborů včetně symboliky, 

 zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých způsobů řešení či více 
interpretací. 

3.2.4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  

Cílem je, aby si žáci osvojili schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i práci druhých. 

Chceme žáky naučit: 
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 mít úctu k sobě i k druhým, 

 nést odpovědnost za své chování a jednání, 

 respektovat odlišnosti, 

 pracovat v kolektivu, střídat role ve skupině, umět vyslechnout názor ostatních a poučit 
se z něj, 

 umět pomoci druhým i požádat o pomoc ostatní. 

Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? 

 spolu se žáky formulujeme pravidla chování ve třídě, 

 využíváme skupinovou práci, 

 podporujeme vzájemnou pomoc žáků při učení, 

 umožňujeme v rámci skupinové práce vyzkoušet si více rolí, 

 zapojujeme žáky do rozhodování o některých aktivitách a projektech, necháváme je podílet 
se na jejich přípravě a realizaci, 

 zajišťujeme dostatečnou nabídku zájmových aktivit, akcí mimo vyučování, kde se mohou 
žáci a učitelé lépe poznat (výlety, projektové dny, školy v přírodě), 

 apelujeme na zásady slušného chování a mezilidské komunikace, 

 vytváříme prostředí vhodné pro spolupráci a vzájemnou pomoc mezi spolužáky, 

 začleňujeme do výuky skupinové aktivity, při kterých si žáci uvědomují výhody efektivní 
spolupráce,  

 vyvozujeme společně se žáky pravidla pro práci v týmu; žáci se učí spolupracovat 
a vyměňovat si názory, 

 navozujeme situace k posílení sebedůvěry a pocitu zodpovědnosti, 

 žáci jsou vedeni k tomu, aby zaujali pozitivní roli ve skupině a aby dokázali obhájit výsledky 
práce celé skupiny, 

 umožňujeme žákům vést diskusi a učíme je jejím pravidlům, 

 necháváme žáky samostatně hodnotit svou vlastní úspěšnost, 

 vedeme žáky ke snaze pomáhat méně úspěšným spolužákům, 

 uplatňujeme individuální přístup k žákům, snažíme se jim dát šanci prožít úspěch, 

 učíme je odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 

3.2.5 KOMPETENCE OBČANSKÉ  

Cílem je připravit žáky tak, aby základní školu opustili jako zodpovědné osobnosti uplatňující svá 
práva a plnící své povinnosti. 

Chceme žáky naučit: 

 jednat upřímně a čestně, 

 uvědomovat si základní principy, na kterých stojí naše společnost (mravní a společenské 
normy, zákony), 

 seznámit je s různými souvislostmi, aby si udělali obrázek o fungování současného světa, 

 respektovat tradice vlastního národa i národů ostatních, 

 chápat environmentální problémy, naučit je respektovat životní prostředí a chovat se 
s ohledem na udržitelný rozvoj. 

Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? 

 umožňujeme jim seznámit se s jinými národy, kulturami, náboženstvím, 

 zařazujeme projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, 

 třídíme odpad, 
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 využíváme ve výuce zpráv ze sdělovacích prostředků, analyzujeme je, vedeme nad nimi 
diskusi a necháváme žáky s nimi dále pracovat, 

 navštěvujeme kulturní představení, pořádáme výlety, exkurze apod. 

 vedeme žáky k uvědomování si svých práv a povinností, a to ve škole i mimo ni, 

 klademe důraz na zodpovědné rozhodování podle dané situace tak, aby žáci svým jednáním 
neohrozili zdraví druhých, 

 vedeme žáky k poznávání a prozkoumání pohledů a názorů odlišných od jejich vlastních, 

 učíme žáky vcítit se do pocitů druhých a respektovat rozhodnutí druhých, 

 vedeme žáky k vzájemné toleranci a respektování slabších spolužáků, 
 vedeme žáky k respektování kulturního dědictví a pozitivnímu postoji k uměleckým dílům.  

3.2.6 KOMPETENCE PRACOVNÍ  

Cílem je naučit žáky rozpoznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané 
vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. 

Chceme žáky naučit: 

 využívat v praxi získané znalosti a dovednosti, 

 posoudit vlastní možnosti, 

 vážit si práce své i práce ostatních, 
 seznámit je s podstatou, cílem a riziky podnikání, rozvíjet jejich podnikatelské myšlení. 

Jakým způsobem toho chceme dosáhnout? 

 poskytujeme různorodé pracovní činnosti a klademe důraz na dodržování správných 
pracovních postupů a bezpečnostních zásad a předpisů, 

 vedeme žáky k důslednosti – klademe důraz na dokončování stanovených úkolů, 
necháváme je samostatně objektivně zhodnotit výsledky své práce a nést za ni 
zodpovědnost, 

 poukazujeme na souvislosti mezi vyučovanou látkou a praktickým využitím učiva, 

 pořádáme exkurze, 

 pomáháme žákům ve výběru dalšího studijního nebo profesního zaměření, 

 nabízíme žákům projekty a další činnosti, ve kterých se mimo jiné budou učit zvládat 
základní pracovní činnosti, 

 požadujeme po žácích, aby plánované úlohy, referáty a skupinové práce byly odevzdávány 
v určených termínech a plněny na základě dohodnutých pravidel, 

 vedeme žáky k prozkoumávání informací z různých zdrojů a jejich správnému využití 
(odborné publikace, beletrie, tisk, internet, filmové dokumenty, filmové adaptace, divadelní 
hry), 

 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní 
orientaci. 

3.3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI 
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Žákem se specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí žák, jehož vzdělávání z důvodů jeho 
speciálních potřeb vyžaduje uplatnění podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení do pěti 
stupňů podle organizační a finanční náročnosti, pro žáky je však podpora bezplatná.  

Podpůrná opatření představují konkrétní pomoc vzdělávání žáka, a to v oblasti metod a forem 
výuky, možných úprav hodnocení žáka, organizace výuky a úprav výuky v rozsahu i obsahu 
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disponibilních hodin. Dále specifikují personální podporu asistentem pedagoga nebo speciálním 
pedagogem a doporučují využívání speciálních učebnic, pomůcek, kompenzačních pomůcek apod. 

Charakteristika podůrných opatření 

Podpůrná opatření 1. stupně jsou plně v kompetenci školy. Škola je volí v případě, kdy má žák při 
vzdělávání takové obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické 
intervence, tzn. změnou metod a výukových postupů, změnou v organizaci výuky žáka, úpravou 
hodnocení apod. Pokud úpravy podmínek vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán 
pedagogické podpry (PLPP) – stručný dokument, ve kterém je uveden návrh úprav ve vzdělávání. 
Nevedou-li zvolené úpravy ke zlepšení situace, škola doporučí návštěvu školského poradenského 
zařízení.  

Podpůrná opatření 2.-5. stupně realizuje škola na základě doporučení školského poradenského 
pracoviště, které žák navštíví na její doporučení nebo z vlastního rozhodnutí. Opatření 2.-5. stupně 
jsou již významnější. Může se jednat o vzdělávání na základě individuálního vzdělávacího plánu 
(IVP), s personální podporou (asistentem pedagoga, speciálním pedagogem apod.) nebo 
s upravenými výstupy.  

Dbáme na včasné zmapování specifických vzdělávacích potřeb našich žáků. V případě zjištění 
projevů, které by mohly být způsobeny vývojovými poruchami učení, informujeme rodiče žáka 
a doporučíme návštěvu pedagogicko-psychologické poradny.  

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou, pokud to stupeň jejich postižení umožňuje, 
integrováni do běžných tříd. Škola ale není bezbariérová a s ohledem na prostorové dispozice 
bezbariérovou úpravu provést nelze, proto integrovat žáka se závažným postižením pohybového 
aparátu je v našich podmínkách velmi obtížné. 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

V případě potřeby je možné vzdělávat žáka podle Individuálního vzdělávacího plánu (IVP). 
O povolení vzdělávat podle IVP žádají rodiče žáka písemně a svou žádost dokládají doporučujícím 
stanoviskem školského poradenského pracoviště. Je-li žádost opodstatněná, povolí ředitelka školy 
vzdělávání v tomto režimu a vyučující vypracují na základě doporučující zprávy z poradny plán pro 
jednotlivé předměty. IVP vymezuje případnou redukci učiva, obsahuje konkrétní plán reedukace, 
doporučené pomůcky, vhodné formy práce pro školní práci i zásady domácí přípravy a také způsob 
hodnocení. 

Při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je více než obvykle nutná úzká spolupráce 
školy s rodinou, případně s dalšími odborníky, jako např. speciálním pedagogem, psychologem, 
sociálními pracovníky nebo právníky apod. Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami není 
jednostranná záležitost. Pomoci dítěti zvládnout jeho zdravotní postižení nebo znevýhodnění není 
úkol jen pro školu. Bez kvalitní a každodenní domácí péče rodičů nemá individuální přístup školy 
žádný smysl, a tak úzká spolupráce školy s rodinou a plnění dohodnutých pravidel na obou 
stranách podmínkou povolení Individuálního vzdělávacího plánu. 

INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNÝ PLÁN  

V případě problémů žáků s chováním je uplatňován jednotný postup, který probíhá v několika 
krocích. Prvním z nich je pohovor se žákem samotným. V další fázi dochází ke schůzce s rodiči, kdy 
se nastavují pravidla směřující k nápravě kázeňských problémů žáka. Pokud výše popsané kroky 
nevedou ke zlepšení chování žáka, je mu vypracován Individuální výchovný plán (dále IVýP), který 
nastavuje jasná pravidla i dílčí cíle k dosažení žádoucího stavu. V této fázi mohou být ke spolupráci 
pozvány i další instituce, jako např. Odbor sociálně právní ochrany dítěte (tzv. OSPOD), Policie ČR 
a další. 
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ASISTENT PEDAGOGA 

Škola má zkušenosti s prací asistentů pedagoga, v posledních letech na škole pracují nejméně čtyři 
asistentky pedagoga pro žáka s poruchou autistického spektra a pro žáky s poruchou učení 
a chování.  

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

Od školního roku 2017-2018 má škola k dispozici speciálního pedagoga, který pracuje 
s jednotlivými žáky nebo skupinkami žáků na nápravě jejich specifických poruch. Je k dispozici 
také pedagogům a rodičům, kteří jej mohou využívat ke konzultacím a mohou se poradit 
o používání vhodným pomůcek a metod. 

3.4 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Výuka mimořádně nadaných žáků probíhá na základě doporučujícího stanoviska pedagogicko-
psychologické poradny. Žáci jsou integrováni do běžných tříd a je jim na žádost rodičů vypracován 
individuální vzdělávací plán. Naším cílem je dát žákům příležitost k dalšímu rozvoji a motivovat je 
k vyšším výkonům. Podporujeme zapojení mimořádně nadaných žáků do samostatných 
a rozsáhlejších prací, projektů a soutěží. 

Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat 
s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, 
vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. 
Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný či podprůměrný.  

Máme zkušenosti i s podporou žáků se sportovním nadáním, kde je základní vzdělávání 
přizpůsobeno frekvenci tréninků a soutěží a dohodnutá pravidla jsou v takovém případě ukotvena 
v Individuálním vzdělávacím plánu (IVP). 

3.5 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Šest průřezových témat stanovených Rámcovým vzdělávacím programem reprezentuje okruhy 
aktuálních problémů současného světa a jejich naplňováním se vytváří obecnější postoje žáků 
k sobě samým, k ostatním lidem, přírodě a praktickému životu: 

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

Na základní škole se musí každý žák seznámit s každým okruhem všech šesti průřezových témat, 
a to nejméně jednou na prvním i druhém stupni. Je v kompetenci školy, jakým to bude způsobem, 
zda formou projektu, zavedením samostatného předmětu nebo integrací do stávajícího předmětu. 

Na naší škole jsou tematické okruhy všech průřezových témat integrovány do vzdělávacího procesu. 
Učitelé využívají všech možností, které navodí u žáků potřebný prožitek a povedou k utváření 
vlastností, vhodných postojů a praktického jednání žáků. Pro zjednodušení evidence naplňování 
průřezových témat jsme do následujícího přehledu vybrali jen ty předměty, ve kterých je téma 
probíráno velmi podrobně a neznamená to tedy, že v ostatních předmětech a ročnících jsou 
průřezová témata přehlížena. 
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3.5.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA – OSV 

Toto průřezové téma je zaměřeno na osobu žáka. Jeho cílem je pomoci každému žákovi utvářet si 
praktické životní dovednosti a hledat vlastní cestu dalším životem. 

Tematický okruh 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. 

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání M     F    

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí Prv    Př   
OV 
P 

 

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace   TV   RV    

OSV 4 Psychohygiena     ČJ OV  OV  

OSV 5 Kreativita  VV     VV   

OSV 6 Poznávání lidí ve skupině Prv     RV    

OSV 7 Mezilidské vztahy   Prv   EtV  OV  

OSV 8 Komunikace    ČJ  EtV    

OSV 9 Kooperace a kompetice TV     TV    

OSV 10 
Řešení problémů a rozhodovací 
kompetence 

    Př    M 

OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika    ČJ  EtV    

  

3.5.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – VDO 

Toto průřezové téma má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti, naučit ho 
konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, s respektem k druhým, 
s ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, a to vše s uplatněním zásad slušné 
komunikace. 

Tematický okruh 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. 

VDO 1 Občanská společnost a škola     Vl OV    

VDO 2 
Občan, občanská společnost a 
stát 

   Vl   OV  Z 

VDO 3 
Formy participace občanů 
v politickém životě 

  Prv    OV   

VDO 4 
Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

    Vl   OV Z 
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3.5.3 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH – MEGS 

Toto průřezové téma klade důraz na globální myšlení a mezinárodní porozumění. Jeho podstatou 
je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti 
schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. 

Tematický okruh 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. 

MEGS 1 Evropa a svět nás zajímá     Vl   AJ  

MEGS 2 Objevujeme Evropu a svět     Vl   AJ  

MEGS 3 Jsme Evropané     Vl   AJ  

 

 

3.5.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – MUV 

Prostřednictvím tohoto průřezového tématu se žáci seznamují s rozmanitostí různých kultur, jejich 
tradicemi a hodnotami, uvědomují si vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty a rozvíjejí svůj 
smysl pro solidaritu, toleranci a spravedlnost. 

Tematický okruh 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. 

MUV 1 Kulturní diference  Prv     Z   

MUV 2 Lidské vztahy ČJ     RV    

MUV 3 Etnický původ     Vl   OV D 

MUV 4 Multikulturalita   AJ     AJ  

MUV 5 
Princip sociálního smíru a 
solidarity 

    Vl   OV OV 
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3.5.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA – EVO 

Toto téma vede žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k 
pochopení základních principů udržitelného rozvoje, k uvědomění si odpovědnosti za chování své 
i společnosti jako celku. 

Tematický okruh 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. 

EVO 1 Ekosystémy  Prv  Př   P   

EVO 2 Základní podmínky života   Prv   P  Ch  

EVO 3 
Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

  Prv     Ch  

EVO 4 Vztah člověka k prostředí   Prv      P 

 

 

3.5.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – MEV 

Toto průřezové téma nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace 
a práce s médii, učí žáky zpracovat, vyhodnotit a využít informace a podněty přicházející z médií. 

Tematický okruh 
1. stupeň 2. stupeň 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. 

MEV 1 
Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

    
ČJ 
Inf 

Inf   ČJ 

MEV 2 
Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

   ČJ     ČJ 

MEV 3 Stavba mediálních sdělení    ČJ     ČJ 

MEV 4 
Vnímání autora mediálních 
sdělení 

    ČJ    ČJ 

MEV 5 
Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

    ČJ    ČJ 

MEV 6 Tvorba mediálního sdělení     ČJ    ČJ 

MEV 7 Práce v realizačním týmu     Inf   RV  
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4 UČEBNÍ PLÁNY 

4.1 UČEBNÍ PLÁN PRO 1. STUPEŇ 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 
Vyučovací 
předmět 

Ročník 
∑ 

z toho 

1. 2. 3. 4. 5. m1 d2 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 9 10 8 8 7 42 33 9 

Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3 3 9 9 - 

Další cizí jazyk Německý jazyk - - - - - - - - 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 5 24 20 4 

Informační a komunikační technologie Informatika - - - - 1 1 1 - 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 - - 

14 12 2 Přírodověda - - - 2 2 

Vlastivěda - - - 2 2 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 2 2 2 

13 12 1 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 

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

Výchova ke zdraví  - - - - - - - - 

Člověk a svět práce Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 5 - 

Celková dotace   20 22 24 26 26 118 102 16 

 

4.2 UČEBNÍ PLÁN PRO 2. STUPEŇ 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 
Ročník ∑ z toho 

6. 7. 8. 9.  m1 d2 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 5 5 5 4 19 15 4 

Cizí jazyk 3 Anglický jazyk 3 3 4 4 14 12 2 

Další cizí jazyk 3 
Německý jazyk 
Praktická angličtina 

- 2 2 2 6 6 - 

Matematika a její aplikace Matematika 5 5 5 4 19 15 4 

Informační a komunikační technologie Informatika 1 - - - 1 1 - 

Člověk 
a společnost 

Dějepis Dějepis 2 2 2 2 
12 11 1 

Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika Fyzika 2 2 2 2 

274 21 6 
Chemie Chemie - - 2 2 

Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 

Zeměpis Zeměpis 2 2 2 2 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 

10 10 - 
Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 

Člověk a zdraví 
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 

105 10 - 
Výchova ke zdraví      

1 
Člověk a svět práce Rodinná výchova 1 1 1 34 3 - 

Doplňující vzdělávací obory Etická výchova 1 - - - - - 1 

Celková dotace   30 30 32 30 122 104 18 

 

1 - minimální časová dotace pro 1. resp. pro 2. stupeň 
2 - disponibilní hodiny využité na posílení časové dotace jednotlivých předmětů  
3 – Cizí jazyk a Další cizí jazyk mohou být v odůvodněných případech nahrazeny (viz RVP) 
4 – Součet hodin daných předmětů je ponížen o jednu hodinu z oboru Výchova ke zdraví. Dvě hodiny z oboru Výchova ke zdraví jsou sice 
obsahově zapracovány do předmětů Přírodopis a Rodinná výchova, ale v celkovém součtu jsou započítány do oblasti Člověk a zdraví.  
5 – Součet vzdělávací oblasti Člověk a zdraví zahrnuje i dvě hodiny z oboru Výchova ke zdraví, který byly implementovány do předmětů 
Přírodopis a Rodinná výchova.  
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4.3 POZNÁMKY K UČEBNÍM PLÁNŮM 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Při dodržení hygienických zásad a týdenní časové dotace na 
jednotlivé předměty mohou učitelé v první a druhé třídě uskutečňovat výuku i v blocích. 
V odůvodněných případech je možné některé předměty vyučovat souběžně v paralelních třídách. 
Výuku obou tříd v jedné učebně vedou ve spolupráci dva pedagogové, což je obdoba tzv. párové 
výuky. V odůvodněných případech (např. z ekonomických důvodů) je možné spojovat hodiny méně 
početných tříd napříč ročníky, a to zejména předměty výchovného charakteru. Specifika některých 
předmětů jsou vypsaná níže. 

Výtvarná výchova 

V případě, že je výtvarná výchova v ročníku dotována dvěma vyučovacími hodinami, je obvykle 
vyučována ve dvouhodinovém bloku. Spojení do dvouhodinových bloků se někdy využívá 
i u vyšších ročníků v případě jednohodinové týdenní dotace, kdy se vyučuje dvouhodinový blok 
jednou za čtrnáct dní. 

Tělesná výchova 

Výuka tělesné výchovy probíhá na prvním stupni v třídním kolektivu společně pro chlapce a dívky. 
Na druhém stupni jsou na hodiny tělesné výchovy vyučovány odděleně z důvodu rozdílné 
výkonnosti dané vývojovou diferencovaností obou pohlaví a obvykle dochází k vytváření skupin 
napříč ročníky. 

Výuka tělesné výchovy probíhá zpravidla ve dvouhodinovém bloku. V závislosti na ročním období 
a aktuálním počasí je k výuce využívána víceúčelová sportovní hala v blízkosti školy, fotbalové 
hřiště Sokolu Lipence nebo okolní příroda. 

Výuku tělesné výchovy doplňuje plavecký výcvik. Je obvykle zařazován ve třetím a čtvrtém ročníku 
a je možné jej realizovat intenzivně, tedy dvoufázově v průběhu jednoho týdne, např. v rámci školy 
v přírodě. 

Tělesnou výchovu je možné doplnit také výcvikem zimních sportů. Žákům nižších ročníků může být 
nabídnut kurz bruslení nebo týdenní pobyt na horách s výukou různých druhů zimních sportů 
(sjezdové a běžecké lyžování, případně také snowboarding).  

Rodinná výchova 

Předmět Rodinná výchova, který vyučujeme na 2. stupni, vznikl integrací obsahu vzdělávacího 
oboru Člověk a svět práce (3 hodiny) a vzdělávacího oboru Člověk a zdraví (1 hodina). Obvykle je 
vyučován jednu hodinu týdně, v případě potřeby je možné vytvářet jednou za čtrnáct dní 
dvouhodinové bloky nebo v závislosti na obsahu učiva vyučovat odděleně skupiny chlapců a dívek. 

Nepovinné předměty 

V závislosti na zájmu žáků a dále na ekonomických, organizačních a personálních podmínkách 
školy může škola nabízet také nepovinné předměty, a to pro žáky prvního i druhého stupně. 

K výuce v nepovinných předmětech se přihlašují žáci minimálně na jedno pololetí a jsou z nich na 
vysvědčení hodnoceny známkou. 
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5 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Níže uvedené očekávané výstupy jsou cílem výchovně vzdělávací činnosti školy, jak je stanoví 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP). Ve vzdělávání nejde již jen o kvantitu 
vědomostí, které mají žáci získat, ale důraz je kladen také na způsob jejich použití. 

Protože se předměty vyučované na naší škole ne vždy přesně shodují se vzdělávacími obory dle RVP 
(některé předměty zahrnují témata z více oborů), uvádíme zde očekávané výstupy zvlášť podle 
jednotlivých vzdělávacích oborů a oblastí a v přehledu učiva jednotlivých předmětů a ročníků 
uvádíme vždy jen odkaz na příslušný očekávaný výstup. 

RVP určuje tři období, ve kterých jsou nastavené očekávané výstupy. První výstupy sledují znalosti 
a dovednosti žáka po třech ročnících, tedy na konci 3. třídy. Druhé období je po dalších dvou letech, 
na konci 5. třídy. Poslední výstupy jsou stanovené pro celý druhý stupeň, tedy na konci 9. třídy. 

5.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

5.1.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJL) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ČJL VE 3. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák ve třetím ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Komunikační a slohová výchova 

 ČJL 3.1/1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 ČJL 3.1/2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

 ČJL 3.1/3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

 ČJL 3.1/4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 ČJL 3.1/5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

 ČJL 3.1/6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních 
i mimoškolních situacích 

 ČJL 3.1/7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

 ČJL 3.1/8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

 ČJL 3.1/9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje 
vlastní písemný projev 

 ČJL 3.1/10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

 ČJL 3.1/11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý 
příběh 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty  

 ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti  
 ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání  

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

 ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon 
a správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, převádí slova z mluvené do psané podoby, dodržuje 
správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost 

 ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty 
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Jazyková výchova 

 ČJL 3.2/1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky 

 ČJL 3.2/2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

 ČJL 3.2/3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 
vlastnost 

 ČJL 3.2/4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

 ČJL 3.2/5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 

 ČJL 3.2/6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 
výrazy 

 ČJL 3.2/7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky 

 ČJL 3.2/8 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 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy  

 ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky 

 ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  

 ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky  
 ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 

 

Literární výchova 

 ČJL 3.3/1 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené 
věku 

 ČJL 3.3/2 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

 ČJL 3.3/3 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění 

 ČJL 3.3/4 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně  

 ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací - při poslechu pohádek a krátkých příběhů 
udržuje pozornost 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ČJL V 5. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Komunikační a slohová výchova 

 ČJL 5.1/1 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

 ČJL 5.1/2 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, 
podstatné informace zaznamenává 

 ČJL 5.1/3 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

 ČJL 5.1/4 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 
fakta 

 ČJL 5.1/5 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

 ČJL 5.1/6 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 
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 ČJL 5.1/7 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního 
záměru 

 ČJL 5.1/8 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle 
komunikační situace 

 ČJL 5.1/9 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

 ČJL 5.1/10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací 

a domluví se v běžných situacích  
 ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování  

 ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči  

 ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  

 ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty  

 ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení  

 ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy  

 ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo - tvoří otázky a odpovídá na ně 

 

Jazyková výchova 

 ČJL 5.2/1 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová 

 ČJL 5.2/2 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

 ČJL 5.2/3 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu 

 ČJL 5.2/4 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

 ČJL 5.2/5 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici 
označuje základ věty 

 ČJL 5.2/6 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

 ČJL 5.2/7 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

 ČJL 5.2/8 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
 ČJL 5.2/9 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa  

 ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího  

 ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik - 
určuje samohlásky a souhlásky - seřadí slova podle abecedy - správně vyslovuje a píše slova se skupinami 
hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě - správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky 

 

Literární výchova 

 ČJL 5.3/1 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

 ČJL 5.3/2 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané 
téma 

 ČJL 5.3/3 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

 ČJL 5.3/4 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh  

 ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných 
otázek  

 ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy  

 ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti  
 ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše - rozlišuje pohádkové prostředí od reálného - ovládá tiché čtení a 

orientuje se ve čteném textu 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ČJL V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Komunikační a slohová výchova 

 ČJL 9.1/1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 

 ČJL 9.1/2 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 

 ČJL 9.1/3 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický 
postoj 

 ČJL 9.1/4 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

 ČJL 9.1/5 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové 
prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

 ČJL 9.1/6 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

 ČJL 9.1/7 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

 ČJL 9.1/8 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 

 ČJL 9.1/9 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text 
s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

 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 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJL-9-1-01p, ČJL-9-1-08p čte plynule s porozuměním; reprodukuje text  

 ČJL-9-1-04p, ČJL-9-1-05p komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk  

 ČJL-9-1-09p, ČJL-9-1-10p píše běžné písemnosti; podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost; 
popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup; vypráví podle předem připravené osnovy; s vhodnou podporou 
pedagogického pracovníka písemně zpracuje zadané téma 
 

Jazyková výchova 

 ČJL 9.2/1 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 ČJL 9.2/2 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech 

 ČJL 9.2/3 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny 
a s dalšími slovníky a příručkami 

 ČJL 9.2/4 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

 ČJL 9.2/5 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

 ČJL 9.2/6 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 

 ČJL 9.2/7 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický 
i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 

 ČJL 9.2/8 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJL-9-2-03p orientuje se v Pravidlech českého pravopisu  

 ČJL-9-2-04p pozná a určí slovní druhy; skloňuje podstatná jména a přídavná jména; pozná osobní 
zájmena; časuje slovesa  

 ČJL-9-2-04p, ČJL-9-2-05p rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk  
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 ČJL-9-2-06p rozezná větu jednoduchou od souvětí  

 ČJL-9-2-07p správně píše slova s předponami a předložkami  

 ČJL-9-2-07p ovládá pravopis vyjmenovaných slov  
 ČJL-9-2-07p zvládá pravopis podle shody přísudku s podmětem 

 

Literární výchova 

 ČJL 9.3/1 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 

 ČJL 9.3/2 rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

 ČJL 9.3/3 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na umělecké dílo 

 ČJL 9.3/4 tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených 
znalostí základů literární teorie 

 ČJL 9.3/5 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 

 ČJL 9.3/6 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele 

 ČJL 9.3/7 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře 

 ČJL 9.3/8 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 

 ČJL 9.3/9 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 ČJL-9-3-01p orientuje se v literárním textu, nachází jeho hlavní myšlenku  
 ČJL-9-3-03p ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení  

 ČJL-9-3-06p rozezná základní literární druhy a žánry  

 ČJL-9-3-09p dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - má pozitivní vztah k literatuře 

5.1.2 VZDĚLÁVACÍ OBOR  CIZÍ JAZYK  

Prvním cizím jazykem, se kterým se žáci naší školy seznamují od třetí třídy, je anglický jazyk. Dle 
standardů by se na konci páté třídy měli žáci dostat na úroveň A1 a na konci deváté třídy na úroveň 
A2. 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – CIZÍ JAZYK (CJ) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY CJ VE 3. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák ve třetím ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Cizí jazyk 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Řečové dovednosti 

 CJ 3.1/1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 
a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

 CJ 3.1/2 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 

 CJ 3.1/3 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

 CJ 3.1/4 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 

 CJ 3.1/5 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

 CJ 3.1/6 píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
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 CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY CJ V 5. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Cizí jazyk vykazuje 
následující znalosti a dovednosti: 

Poslech s porozuměním 

 CJ 5.1/1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu 
a s pečlivou výslovností 

 CJ 5.1/2 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, 
a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 CJ 5.1/3 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností  

 CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména 
má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 
 

Mluvení 

 CJ 5.2/1 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 CJ 5.2/2 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 CJ 5.2/3 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  

 CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk  

 CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu) 
 

Čtení s porozuměním 

 CJ 5.3/1 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

 CJ 5.3/2 rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 
 

Psaní 

 CJ 5.4/1 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

 CJ 5.4/2 vyplní osobní údaje do formuláře 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák 
 je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY CJ V 9. ROČNÍKU 
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Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Cizí jazyk 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Poslech s porozuměním 

 CJ 9.1/1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

 CJ 9.1/2 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CJ-9-1-01p rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených 

tematických okruhů  
 CJ-9-1-02p rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby 

 

Mluvení 

 CJ 9.2/1 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních 
i neformálních situacích 

 CJ 9.2/2 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech 

 CJ 9.2/3 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 
každodenního života 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CJ-9-2-01p odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby 

 

Čtení s porozuměním 

 CJ 9.3/1 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

 CJ 9.3/2 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CJ-9-3-01p rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů (zejména 

má-li k dispozici vizuální oporu) 
 

Psaní 

 CJ 9.4/1 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 CJ 9.4/2 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 

 CJ 9.4/3 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CJ-9-4-03p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 

5.1.3 VZDĚLÁVACÍ OBOR  DALŠÍ CIZÍ JAZYK  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – DALŠÍ CIZÍ JAZYK (DCJ) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY DCJ V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 
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Poslech s porozuměním 

 DCJ 9.1/1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

 DCJ 9.1/2 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 
a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 DCJ 9.1/3 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka  

 DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  
 DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů 
(zejména jména a věku) - rozumí jednoduchým pokynům učitele 
 

Mluvení 

 DCJ 9.2/1 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

 DCJ 9.2/2 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 DCJ 9.2/3 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné otázky pokládá 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas  

 DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk 
 

Čtení s porozuměním 

 DCJ 9.3/1 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 

 DCJ 9.3/2 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům 

 DCJ 9.3/3 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal 

(zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 
 

Psaní 

 DCJ 9.4/1 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 DCJ 9.4/2 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 

 DCJ 9.4/3 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby 

5.2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST  MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR  MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY M VE 3. ROČNÍKU: 

Očekáváme, že žák ve třetím ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Číslo a početní operace 

 M 3.1/1 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 
souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 

 M 3.1/2 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti 
a nerovnosti 

 M 3.1/3 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 

 M 3.1/4 provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

 M 3.1/5 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20  

 M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100  

 M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat  
 M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20  

 M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 umí rozklad čísel v oboru do 20 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 M 3.2/1 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

 M 3.2/2 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

 M 3.2/3 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek  

 M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 - zvládá orientaci v 
prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu - uplatňuje 
matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 

 M 3.3/1 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 

 M 3.3/2 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

 M 3.3/3 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit  

 M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují  
 M-3-3-02p používá pravítko 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY M V 5. ROČNÍKU: 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Číslo a početní operace 

 M 5.1/1 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání 
a násobení 

 M 5.1/2 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 
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 M 5.1/3 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel 

 M 5.1/4 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel 

 M 5.1/5 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 

 M 5.1/6 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel 

 M 5.1/7 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

 M 5.1/8 porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí 
na číselné ose 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000  

 M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla  
 M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100  

 M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách  

 M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100  

 M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy  

 M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla - používá kalkulátor 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 M 5.2/1 vyhledává, sbírá a třídí data 
 M 5.2/2 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu  

 M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce - určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky 
času v běžných situacích - provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času - uplatňuje 
matematické znalosti při manipulaci s penězi 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 

 M 5.3/1 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník 
a kružnici); užívá jednoduché konstrukce 

 M 5.3/2 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran 

 M 5.3/3 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 M 5.3/4 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 

 M 5.3/5 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary  

 M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky  

 M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  

 M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

 M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru - pozná základní tělesa 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 M 5.4/1 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických 

postupech 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY M V 9. ROČNÍKU: 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Matematika a její 
aplikace vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Číslo a proměnná 

 M 9.1/1 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech 
druhou mocninu a odmocninu 

 M 9.1/2 zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

 M 9.1/3 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

 M 9.1/4 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným 
číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

 M 9.1/5 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 
a plánů 

 M 9.1/6 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) 

 M 9.1/7 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu 
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců 
a vytýkáním 

 M 9.1/8 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav 

 M 9.1/9 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 M-9-1-01p písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem  
 M-9-1-01p pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek-část (zlomek, desetinné 

číslo, procento)  
 M-9-1-01p čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace  

 M-9-1-02p provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla  

 M-9-1-02p píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000  

 M-9-1-05p používá měřítko mapy a plánu  

 M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na procenta - zvládá orientaci na číselné ose 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

 M 9.2/1 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

 M 9.2/2 porovnává soubory dat 

 M 9.2/3 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 

 M 9.2/4 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 

 M 9.2/5 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-9-2-01p vyhledává a třídí data  

 M-9-2-02p porovnává data  

 M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku - užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, 
obsahu, objemu - zvládá početní úkony s penězi 
 

Geometrie v rovině v prostoru 

 M 9.3/1 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů 
při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou 
symboliku 

 M 9.3/2 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

 M 9.3/3 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

 M 9.3/4 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů 

 M 9.3/5 využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru 
a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh 
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 M 9.3/6 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

 M 9.3/7 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

 M 9.3/8 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí 
osově a středově souměrný útvar 

 M 9.3/9 určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich 
vlastnosti 

 M 9.3/10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

 M 9.3/11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

 M 9.3/12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 

 M 9.3/13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného 
matematického aparátu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-9-3-03p vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce  

 M-9-3-04p vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu  

 M-9-3-05p provádí jednoduché konstrukce  

 M-9-3-06p rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary  

 M-9-3-08p sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti  
 M-9-3-10p vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce  

 M-9-3-11p sestrojí sítě základních těles  

 M-9-3-12p načrtne základní tělesa  

 M-9-3-12p zobrazuje jednoduchá tělesa - odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a 
odčítá úsečky - umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami - používá technické písmo - čte a rozumí 
jednoduchým technickým výkresům 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

 M 9.4/1 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

 M 9.4/2 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky 
a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy  

 M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací  

 M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí - využívá prostředky výpočetní 
techniky při řešení úloh 

5.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 

5.3.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR  INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (ICT) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ICT V 5. ROČNÍKU: 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Informační 
a komunikační technologie vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Základy práce s počítačem 

 ICT 5.1/1 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 

 ICT 5.1/2 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně 
v případě jejich závady 
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 ICT 5.1/3 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače  

 ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou 
 

Vyhledávání informací a komunikace 

 ICT 5.2/1 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 

 ICT 5.2/2 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 
 ICT 5.2/3 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

 

Zpracování a využití informací 

 ICT 5.3/1 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ICT V 9. ROČNÍKU: 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Informační 
a komunikační technologie vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Vyhledávání informací a komunikace 

 ICT 9.1/1 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost 
a vzájemnou návaznost 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ICT-9-1-01p vyhledává potřebné informace na internetu; dodržuje pravidla zacházení s výpočetní 

technikou; osvojí si základy elektronické komunikace 
 

Zpracování a využití informací 

 ICT 9.2/1 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá 
vhodných aplikací 

 ICT 9.2/2 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

 ICT 9.2/3 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví 

 ICT 9.2/4 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché 
vztahy mezi údaji 

 ICT 9.2/5 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické 
a multimediální formě 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ICT-9-2-01p, ICT-9-2-02p ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým 

editorem; využívá vhodné aplikace; zvládá práci s výukovými programy  
 ICT-9-2-03p, ICT-9-2-04p, ICT-9-2-05p vyhledává potřebné informace na internetu - dodržuje pravidla 

bezpečného zacházení s výpočetní technikou 

5.4 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT  

5.4.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR  ČLOVĚK A JEHO SVĚT  
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČJS) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ČJS VE 3. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák ve třetím ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Místo, kde žijeme 

 ČJS 3.1/1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu 

 na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 

 ČJS 3.1/2 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného 

 centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci 

 ČJS 3.1/3 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými 
 způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJS-3-1-01p orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy  

 ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  

 ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy 
 

Lidé kolem nás 

 ČJS 3.2/1 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 

 ČJS 3.2/2 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy  
 ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování  

 ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně  

 ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům  

 ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti 
 

Lidé a čas 

 ČJS 3.3/1 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 ČJS 3.3/2 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události 
regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

 ČJS 3.3/3 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 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  

 ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  

 ČJS-3-3-02p  
 ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

 ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti 
 

Rozmanitost přírody 

 ČJS 3.4/1 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích 

 ČJS 3.4/2 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady 
výskytu organismů ve známé lokalitě 
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 ČJS 3.4/3 provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné 
a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích  
 ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat  

 ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami  

 ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu 
 

Člověk a jeho zdraví 

 ČJS 3.5/1 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s 
využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi 
vztah ke zdraví 

 ČJS 3.5/2 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 

 ČJS 3.5/3 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 

 ČJS 3.5/4 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a pocity; zvládá 
ošetření drobných poranění  

 ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla  

 ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a zdraví jiných 
  ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu  

 ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  

 ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ČJS V 5. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Místo, kde žijeme   

 ČJS 5.1/1 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

 ČJS 5.1/2 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle 
zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 ČJS 5.1/3 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje 
o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 

 ČJS 5.1/4 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického 

 ČJS 5.1/5 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest 
a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

 ČJS 5.1/6 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho 
státu a jejich význam 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje  

 ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany  

 ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

 ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě  
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 ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

 ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest  

 ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky 
 

Lidé kolem nás 

 ČJS 5.2/1 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 5.2/2 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj 
omyl a dohodne se na společném postupu řešení 

 ČJS 5.2/3 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která 
porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 

 ČJS 5.2/4 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 

 ČJS 5.2/5 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé 
problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)  

 ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  

 ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy  

 ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a 
vrácené peníze  

 ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování 
peněz  

 ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů 
 

Lidé a čas 

 ČJS 5.3/1 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději 
a mezi jevy 

 ČJS 5.3/2 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých 
i movitých kulturních památek 

 ČJS 5.3/3 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti 
a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

 ČJS 5.3/4 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na 
našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

 ČJS 5.3/5 objasní historické důvody pro zařazení státních 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách  

 ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji  

 ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého 
bydliště 
 

Rozmanitost přírody 

 ČJS 5.4/1 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy 
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

 ČJS 5.4/2 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 

 ČJS 5.4/3 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí 
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 ČJS 5.4/4 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

 ČJS 5.4/5 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

 ČJS 5.4/6 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

 ČJS 5.4/7 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody  
 ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období  

 ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení 
organismů prostředí  

 ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata  

 ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí  

 ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu prostředí 
pomáhají a které ho poškozují  

 ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech  

 ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami 
 

Člověk a jeho zdraví 

 ČJS 5.5/1 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých 
orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

 ČJS 5.5/2 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození 

 ČJS 5.5/3 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob  

 ČJS 5.5/4 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 

 ČJS 5.5/5 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek 

 ČJS 5.5/6 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou 

 ČJS 5.5/7 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 
pomoc 

 ČJS 5.5/8 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a 

zdravého životního stylu  

 ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  

 ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události  

 ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí jednoduchou 
dopravní situaci na hřišti  

 ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky  

 ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc  

 ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

5.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST  ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
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5.5.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – DĚJEPIS (D) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY D V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Dějepis vykazuje 
následující znalosti a dovednosti: 

Člověk v dějinách 

 D 9.1/1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků 

 D 9.1/2 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto 
zdroje shromažďovány 

 D 9.1/3 orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy 
v chronologickém sledu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 D-9-1-01p chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti 

 

Počátky lidské společnosti 

 D 9.2/1 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

 D 9.2/2 objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost 
 D 9.2/3 uvede příklady archeologických kultur na našem území 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 D-9-2-01p rozliší základní rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí  

 D-9-2-01p podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a 
kultovní předměty 
 

Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 

 D 9.3/1 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých 
zemědělských civilizací 

 D 9.3/2 uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního 
dědictví 

 D 9.3/3 demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti 
antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem 

 D 9.3/4 porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech 
a vysvětlí podstatu antické demokracie 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 D-9-3-01p uvědomuje si souvislosti mezi přírodními podmínkami a vývojem starověkých států  

 D-9-3-03p, D-9-3-04p popíše život v době nejstarších civilizací 
 

Křesťanství a středověká kultura 

 D 9.4/1 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu 
nových etnik, christianizace a vzniku států 

 D 9.4/2 porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní 
oblasti 

 D 9.4/3 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto 
státních útvarů v evropských souvislostech 

 D 9.4/4 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 
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 D 9.4/5 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady 
románské a gotické kultury 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 D-9-4-03p uvede první státní útvary na našem území  

 D-9-4-03p uvede základní informace z období počátků českého státu  

 D-9-4-04p popíše úlohu a postavení církve ve středověké společnosti  

 D-9-4-04p charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí  

 D-9-4-05p rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské  
 D-9-4-05p uvede nejvýraznější osobnosti přemyslovského a lucemburského státu 

 

Objevy a dobývání, počátky nové doby 

 D 9.5/1 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu 
církve včetně reakce církve na tyto požadavky 

 D 9.5/2 vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život 

 D 9.5/3 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky 

 D 9.5/4 objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady 
mocenských a náboženských center a jeho postavení uvnitř habsburské monarchie 

  D 9.5/5 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky 

 D 9.5/6 na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

 D 9.5/7 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele 
a příklady významných kulturních památek 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 D-9-5-03p popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu  
 D-9-5-04p, D-9-5-05p uvede zásadní historické události v naší zemi v daném období  

 D-9-5-04p, D-9-5-05p pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku 
 

Modernizace společnosti 

 D 9.6/1 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných 
zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

 D 9.6/2 objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na 
jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé 

 D 9.6/3 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti 
s národními hnutími vybraných evropských národů 

 D 9.6/4 charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky 
formulované ve vybraných evropských revolucích 

 D 9.6/5 na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 

 D 9.6/6 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 
jednotlivých částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; 
charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 D-9-6-03p uvede základní historické události v naší zemi v 19. století  

 D-9-6-03p vyjmenuje nejvýznamnější osobnosti českých dějin 19. století  

 D-9-6-04p rozlišuje rozdíly ve způsobu života společnosti jednotlivých historických etap 
 

Moderní doba   

 D 9.7/1 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky 

 D 9.7/2 rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů 

 D 9.7/3 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 
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 D 9.7/4 na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv 

 D 9.7/5 zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní 
sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 D-9-7-01p, D-9-7-03p, D-9-7-04p uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1. světové války  
 D-9-7-01p, D-9-7-05p uvede základní informace o vzniku samostatné Československé republiky 

 

Rozdělený a integrující se svět 

 D 9.8/1 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou 
bloků 

 D 9.8/2 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické 
hospodářské a vojenské spolupráce 

 D 9.8/3 posoudí postavení rozvojových zemí 
 D 9.8/4prokáže základní orientaci v problémech současného světa 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 D-9-8-01p, D-9-8-02p popíše průběh a důsledky 2. světové války a politický a hospodářský vývoj v 

poválečné Evropě  

 D-9-8-04p chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti 
 

Vzdělávací obor Výchova k občanství 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ (VO) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VO V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Výchova 
k občanství vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Člověk ve společnosti 

 VO 9.1/1 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání 

 VO 9.1/2 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

 VO 9.1/3 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 

 VO 9.1/4 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, 

 které ho zajímají 

 VO 9.1/5 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj 

 k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

 VO 9.1/6 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity 

 mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak 
pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

 VO 9.1/7 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 

 životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 

 VO 9.1/8 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 

 zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

 VO 9.1/9 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 

 projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

 VO 9.1/10 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení 
 konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 VO-9-1-03p přistupuje kriticky k projevům vandalismu  

 VO-9-1-06p v modelové situaci uplatní dovednosti potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí  

 VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití  

 VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a rozlišuje 
projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem  

 VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a 
postiženým spoluobčanům  

 VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie  

 VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 
 

Člověk jako jedinec 

 VO 9.2/1 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 

 osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu 
života 

 VO 9.2/2 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních 

 i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 

 VO 9.2/3 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe 

 i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 

 VO 9.2/4 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 

 vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním  

 VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány 
 

Člověk, stát a hospodářství 

 VO 9.3/1 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, 
a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 VO 9.3/2 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, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená 
s penězi 

 VO 9.3/3 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního 
a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí 
jejich omezení 

 VO 9.3/4 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam 
úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

 VO 9.3/5 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby 
krytí deficitu 

 VO 9.3/6 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 

 VO 9.3/7 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají 
občané 

 VO 9.3/8 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje postavení a 
role rodinných příslušníků  



39 
 

 VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá se 
rizikům při hospodaření s penězi  

 VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet  

 VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům  

 VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany 
 

Člověk, stát a právo 

 VO 9.4/1 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 

 VO 9.4/2 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 

 VO 9.4/3 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 

 VO 9.4/4 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, 
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

 VO 9.4/5 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva 
a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí 
povinnostem občana při zajišťováni obrany státu 

 VO 9.4/6 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství 

 VO 9.4/7 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady 
některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či 
pronájem věci, 

 VO 9.4/8 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 
porušování 

 VO 9.4/9 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich 
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů 

 VO 9.4/10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich 
příklady 

 VO 9.4/11 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování demokratické společnosti  

 VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní správy  

 VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání  

 VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů  

 VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu  
 VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele  

 VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání  

 VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života a 
rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků  

 VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá v případě potřeby 
vhodným způsobem o radu  

 VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy  

 VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací 
 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

 VO 9.5/1 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv 
občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

 VO 9.5/2 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah 
ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 

 VO 9.5/3 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory 

 VO 9.5/4 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor 
a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 
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 VO 9.5/5 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných 
projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, regionu 

 VO 9.5/6 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům 
jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování  

 VO-9-5-01p, VO-9-5-02p uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má ČR 
vztah, a ví o výhodách spolupráce mezi státy  

 VO-9-5-06p uvede příklady mezinárodního terorismu 

5.6 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA  

5.6.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR FYZIKA 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – FYZIKA (F) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY F V 9. ROČNÍKU: 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Fyzika vykazuje 
následující znalosti a dovednosti: 

Látky a tělesa 

 F 9.1/1 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující 
látky a tělesa 

 F 9.1/2 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují 
a vzájemně na sebe působí 

 F 9.1/3 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty 

 F 9.1/4 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení 
praktických problémů 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 F-9-1-01p změří v jednoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly důležité fyzikální 

veličiny charakterizující látky a tělesa – délku, hmotnost, čas 
 

Pohyb těles, síly 

 F 9.2/1 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu 

 F 9.2/2 využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou 
a časem u rovnoměrného pohybu těles 

 F 9.2/3 změří velikost působící síly 

 F 9.2/4 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, 
směry a výslednici 

 F 9.2/5 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při 
působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích 

 F 9.2/6 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 F-9-2-01p rozeznává, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému tělesu  

 F-9-2-02p zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 
jednoduchých problémů  

 F-9-2-04p rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla  

 F-9-2-05p předvídá změnu pohybu těles při působení síly  

 F-9-2-06p aplikuje poznatky o jednoduchých strojích při řešení jednoduchých praktických problémů 
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Mechanické vlastnosti tekutin 

 F 9.3/1 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení 
konkrétních praktických problémů 

 F 9.3/2 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 F-9-3-01p využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých 

praktických problémů 
 

Energie 

 F 9.4/1 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie 
tělesa 

 F 9.4/2 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem 

 F 9.4/3 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu 
při řešení konkrétních problémů a úloh 

 F 9.4/4 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem 

 F 9.4/5 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 F-9-4-02p uvede vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem (bez vzorců)  

 F-9-4-03p rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, jejich přenosu a využití  

 F-9-4-04p rozezná v jednoduchých příkladech teplo přijaté či odevzdané tělesem  

 F-9-4-05p pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 
 

Zvukové děje 

 F 9.5/1 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného 
prostředí pro šíření zvuku 

 F 9.5/2 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 F-9-5-01p rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz  

 F-9-5-02p posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 
 

Elektromagnetické a světelné děje 

 F 9.6/1 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma 
reálného obvodu 

 F 9.6/2 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí 

 F 9.6/3 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností 

 F 9.6/4 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů 

 F 9.6/5 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 

 F 9.6/6 zapojí správně polovodičovou diodu 

 F 9.6/7 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí 
a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh 

 F 9.6/8 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 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  



42 
 

 F-9-6-01p sestaví podle schématu jednoduchý elektrický obvod  

 F-9-6-02p vyjmenuje zdroje elektrického proudu  

 F-9-6-03p rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností; zná zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními; zná druhy magnetů a jejich praktické využití; rozpozná, zda těleso je, či 
není zdrojem světla  

 F-9-6-07p zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí; rozliší spojnou čočku od rozptylky a 
zná jejich využití 
 

Vesmír 

 F 9.7/1 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem 
Slunce a měsíců planet kolem planet 

 F 9.7/2 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 F-9-7-01p objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země  

 F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností - zná planety sluneční soustavy a jejich 
postavení vzhledem ke Slunci - osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení 
ve vesmíru 

5.6.2 VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – CHEMIE (CH) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY CH V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Chemie vykazuje 
následující znalosti a dovednosti: 

Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

 Ch 9.1/1 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

 Ch 9.1/2 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí 
jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím 
pracovat nesmí 

 Ch 9.1/3 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CH-9-1-01p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek  

 CH-9-1-02p pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami  

 CH-9-1-03p reaguje na případy úniku nebezpečných látek - rozpozná přeměny skupenství látek 
 

Směsi 

 Ch 9.2/1 rozlišuje směsi a chemické látky 

 Ch 9.2/2 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení 

 Ch 9.2/3 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek 

 Ch 9.2/4 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; 
uvede příklady oddělování složek v praxi 

 Ch 9.2/5 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití 

 Ch 9.2/6 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, 
navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 CH-9-2-01p pozná směsi a chemické látky  
 CH-9-2-02p rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě  



43 
 

 CH-9-2-05p rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich použití  

 CH-9-2-06p uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí 
 

Částicové složení látek a chemické prvky 

 Ch 9.3/1 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech 

 Ch 9.3/2 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných 
souvislostech 

 Ch 9.3/3 orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy 
a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 CH-9-3-02p uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché chemické sloučeniny a jejich značky  
 CH-9-3-03p rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti 

 

Chemické reakce 

 Ch 9.4/1 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky 
důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 

 Ch 9.4/2 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost 
výchozí látky nebo produktu 

 Ch 9.4/3 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při 
předcházení jejich nebezpečnému průběhu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CH-9-4-01p pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí 

 

Anorganické sloučeniny 

 Ch 9.5/1 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí 

 Ch 9.5/2 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede 
opatření, kterými jim lze předcházet 

 Ch 9.5/3 orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým 
papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CH-9-5-01p popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a 

zná vliv těchto látek na životní prostředí  
 CH-9-5-03p orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem - 

poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 
 

Organické sloučeniny 

 Ch 9.6/1 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

 Ch 9.6/2 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede 
příklady produktů průmyslového zpracování ropy 

 Ch 9.6/3 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití 

 Ch 9.6/4 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů. 

 Ch 9.6/5 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 
 Ch 9.6/6 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CH-9-6-02p zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie  

 CH-9-6-02p vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování ropy  

 CH-9-6-06p uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných 
zásad správné výživy 
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Chemie a společnost 

 Ch 9.7/1 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného 
rozvoje na Zemi 

 Ch 9.7/2 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 

 Ch 9.7/3 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní 
prostředí a zdraví člověka 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 CH-9-7-01p uvede příklady využívání prvotních a druhotných surovin  

 CH-9-7-03p zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k životnímu prostředí a zdraví člověka 
 

Vzdělávací obor Přírodopis 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – PŘÍRODOPIS (P) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY P V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Přírodopis 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Obecná biologie a genetika 

 P 9.1/1 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje 
organismů 

 P 9.1/2 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci 
základních organel 

 P 9.1/3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin 
i živočichů 

 P 9.1/4 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických 
jednotek 

 P 9.1/5 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam 
z hlediska dědičnosti 

 P 9.1/6 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření 
organismů 

 P 9.1/7 uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 P-9-1-01p orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života  

 P-9-1-03p zná základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů  

 P-9-1-04p rozpozná rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy  

 P-9-1-07p uvede na příkladech vliv virů a bakterií v přírodě a na člověka - má základní vědomosti o přírodě 
a přírodních dějích - pozná význam rostlin a živočichů v přírodě i pro člověka 
 

Biologie hub 

 P 9.2/1 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 

 P 9.2/2 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo 
v potravních řetězcích 

 P 9.2/3 objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 P-9-2-01p rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků  

 P-9-2-03p pozná lišejníky 
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Biologie rostlin 

 P 9.3/1 odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům 

 P 9.3/2 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady 
jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku 

 P 9.3/3 vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin 

 P 9.3/4 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce 
pomocí klíčů a atlasů 

 P 9.3/5 odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 P-9-3-02p porovná vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a zná funkce jednotlivých částí těla rostlin  

 P-9-3-03p rozlišuje základní rostlinné fyziologické procesy a jejich využití  

 P-9-3-03p uvede význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování  

 P-9-3-04p rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce  

 P-9-3-05p popíše přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 
 

Biologie živočichů 

 P 9.4/1 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 

 P 9.4/2 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje 
je do hlavních taxonomických skupin 

 P 9.4/3 odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí 

 P 9.4/4 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného 
chování ve styku se živočichy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 P-9-4-01p porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů  

 P-9-4-02p rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce 
 

Biologie člověka 

 P 9.5/1 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, 
vysvětlí jejich vztahy 

 P 9.5/2 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka 

 P 9.5/3 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří, 

 P 9.5/4 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života 

 P 9.5/5 aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 P-9-5-01p popíše stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce  
 P-9-5-02p charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka  

 P-9-5-03p popíše vznik a vývin jedince  

 P-9-5-04p rozliší příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby  

 P-9-5-05p zná zásady poskytování první pomoci při poranění 
 

Neživá příroda 

 P 9.6/1 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

 P 9.6/2 rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím 
určovacích pomůcek 
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 P 9.6/3 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického 
oběhu hornin i oběhu vody 

 P 9.6/4 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy 
a půdní druhy v naší přírodě 

 P 9.6/5 rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků 

 P 9.6/6 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 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 P-9-6-01p popíše jednotlivé vrstvy Země  

 P-9-6-02p pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny  

 P-9-6-03p rozliší důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů  

 P-9-6-04p rozezná některé druhy půd a objasní jejich vznik  

 P-9-6-06p na příkladech uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi 
 

Základy ekologie 

 P 9.7/1 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi 

 P 9.7/2 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy 
a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek 
ekosystému 

 P 9.7/3 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech 
a zhodnotí jejich význam 

 P 9.7/4 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy ekosystému 

 P 9.8/1 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 P 9.8/2 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 
přírody 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi  

 P-9-7-02p rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému  

 P-9-7-03p vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech  
 P-9-7-04p popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky  

 P-9-7-04p pozná kladný a záporný vliv člověka na životní prostředí 
 

Praktické poznávání přírody 

 P 9.8/1 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

 P 9.8/2 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé 
přírody 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 P-9-8-01p využívá metody poznávání přírody osvojované v přírodopisu  

 P-9-8-02p dodržuje základní pravidla bezpečného chování při poznávání přírody 

5.6.3 VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – ZEMĚPIS (Z) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Zeměpis 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 
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Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 

 Z 9.1/1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších 
informačních zdrojů 

 Z 9.1/2 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

 Z 9.1/3 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité 
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině 

 Z 9.1/4 vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) 
mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, 
objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii  
 Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, 

vyjádří, co mu prospívá a škodí 
 

Přírodní obraz Země 

 Z 9.2/1 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země 
s ostatními tělesy sluneční soustavy 

 Z 9.2/2 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a organismů 

 Z 9.2/3 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost 
a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

 Z 9.2/4 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na 
přírodu a na lidskou společnost 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země  

 Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a 
na lidskou společnost  

 Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu 
 

Regiony světa 

 Z 9.3/1 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, 
ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 Z 9.3/2 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

 Z 9.3/3 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 

 Z 9.3/4 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat, 
a co je příčinou zásadních změn v nich 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a oceány  
 Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových regionů  

 Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 
 

Společenské a hospodářské prostředí 
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 Z 9.4/1 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její 
rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných 
příkladech mozaiku multikulturního světa 

 Z 9.4/2 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel 

 Z 9.4/3 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje 
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

 Z 9.4/4 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit 

 Z 9.4/5 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných 
a odlišných znaků 

 Z 9.4/6 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny 
a politické problémy v konkrétních světových regionech 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel - vyhledá 
na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace 
 

Životní prostředí 

 Z 9.5/1 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

 Z 9.5/2 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

 Z 9.5/3 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních 
a společenských vlivů na životní prostředí 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin  

 Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních krajinných složek  
 Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 

životní prostředí 
 

Česká republika 

 Z 9.6/1 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 

 Z 9.6/2 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším 
územním celkům 

 Z 9.6/3 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 
lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 

 Z 9.6/4 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní 
oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

 Z 9.6/5 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních 
a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy  

 Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu  

 Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České republiky a její sousední státy  

 Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost  

 Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva  

 Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České republiky a charakterizuje hospodářské poměry, 
přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavosti 
 

Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 
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 Z 9.7/1 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

 Z 9.7/2 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

 Z 9.7/3 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 
v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu  
 Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě 

5.7 VZDĚLÁVACÍ OBLAST  UMĚNÍ A KULTURA 

5.7.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR  HUDEBNÍ VÝCHOVA  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY HV VE 3. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák ve třetím ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Hudební výchova 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 HV 3.1/1 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

 HV 3.1/2 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem 

 HV 3.1/3 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

 HV 3.1/4 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 
dynamiku, směr melodie 

 HV 3.1/5 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 
v proudu znějící hudby 

 HV 3.1/6 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty  

 HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu  

 HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny  
 HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku - pozorně vnímá jednoduché skladby 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY HV V 5. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Hudební výchova 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 HV 5.1/1 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 
dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 

 HV 5.1/2 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

 HV 5.1/3 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb a písní 

 HV 5.1/4 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

 HV 5.1/5 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry 
a dohry a provádí elementární hudební improvizace 

 HV 5.1/6 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 
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 HV 5.1/7 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem  

 HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou  

 HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  

 HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy - pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb - správně 

hospodaří s dechem při interpretaci písní  frázování 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY HV V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Hudební 
výchova vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 HV 9.1/1 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

 HV 9.1/2 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu 
v běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně, a to 
v jednohlase i vícehlase, dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

 HV 9.1/3 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace 

 HV 9.1/4 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby 
různých stylů a žánrů 

 HV 9.1/5 rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních schopností 
a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

 HV 9.1/6 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky 
a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku 

 HV 9.1/7 zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou 
hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti 
s dalšími skladbami 

 HV 9.1/8 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 HV-9-1-01p doprovází písně pomocí ostinata  

 HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové a umělé písně  
 HV-9-1-04p rozeznává různé hudební žánry - pozorně vnímá znějící hudbu skladeb většího rozsahu - 

rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického orchestru - uvede některá jména hudebních skladatelů a 
název některého z jejich děl 

5.7.2 VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VV) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VV VE 3. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák ve třetím ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Výtvarná výchova 
vykazuje následující znalosti a dovednosti:  

 VV 3.1/1 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, 
objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ 
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 VV 3.1/2 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném 
i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace 

 VV 3.1/3 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně 
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

 VV 3.1/4 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 
interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

 VV 3.1/5 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  
 VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, 

tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)  
 VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je schopen 

výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VV V 5. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Výtvarná výchova 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 VV 5.1/1 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné) 

 VV 5.1/2 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: 
v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování 
a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu 
tělu i jako nezávislý model 

 VV 5.1/3 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení 
vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro 
jeho nejbližší sociální vztahy 

 VV 5.1/4 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 

 VV 5.1/5 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 (včetně prostředků a postupů současného 
výtvarného umění) 

 VV 5.1/6 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim 
jako ke zdroji inspirace 

 VV 5.1/7 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr  

 VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává 
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých 
schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného 
života (s dopomocí učitele)  

 VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 
prožitků, zkušeností a fantazie  

 VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i 
uměleckého díla 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VV V 9. ROČNÍKU 



52 
 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Výtvarná 
výchova vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 VV 9.1/1 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření 
a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

 VV 9.1/2 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 

 VV 9.1/3 užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě 
užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – 
počítačová grafika, fotografie, video, animace 

 VV 9.1/4 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává 
a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných 
vyjádření 

 VV 9.1/5 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 

 VV 9.1/6 interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 

 VV 9.1/7 porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní 
podmíněnosti svých hodnotových soudů 

 VV 9.1/8 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 VV-9-1-01 až VV-9-1-08p uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního 

tvůrčího záměru  
 VV-9-1-01p, VV-9-1-03p uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovává je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních; 
vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci  

 VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro 
jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává 
ho s výsledky ostatních  

 VV-9-1-06p vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity 

5.8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ  

5.8.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA KE ZDRAVÍ  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VZ V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Výchova 
ke zdraví vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 VZ 9.1/1 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá 
k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

 VZ 9.1/2 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 

 VZ 9.1/3 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 
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 VZ 9.1/4 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 

 VZ 9.1/5 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

 VZ 9.1/6 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 
rodiny i v nejbližším okolí 

 VZ 9.1/7 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

 VZ 9.1/8 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 

 VZ 9.1/9 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 

 VZ 9.1/10 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

 VZ 9.1/11 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

 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 

 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 

 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 

 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 

 VZ 9.1/16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny  

 VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím  

 VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o 
aktivní podporu zdraví  

 VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a 
zájmy  

 VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a 
zdravého stravování  

 VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem  

 VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a 
provozováním hazardních her  

 VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy  

 VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí  
 VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s 

neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o 
centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla  

 VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první 
pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel 

5.8.2 VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – TĚLESNÁ VÝCHOVA (TV) 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY TV VE 3. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák ve třetím ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Tělesná výchova 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 TV 3.1/1 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti 

 TV 3.1/2 zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

 TV 3.1/3 spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 TV 3.1/4 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

 TV 3.1/5 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost  

 TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní 
hygienické návyky při pohybových aktivitách  

 TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti - projevuje kladný postoj k 
motorickému učení a pohybovým aktivitám - zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci 
podle individuálních předpokladů 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY TV V 5. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Tělesná výchova 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 TV 5.1/1 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

 TV 5.1/2 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti 
s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 

 TV 5.1/3 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

 TV 5.1/4 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; 
adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

 TV 5.1/5 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

 TV 5.1/6 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 

 TV 5.1/7 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

 TV 5.1/8 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 

 TV 5.1/9 změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 

 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 

 TV 5.1/11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady plavecké dovednosti  

 TV 5.1/12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, 
prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu  

 TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením  

 TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností  
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 TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 
pohybové činnosti  

 TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti  

 TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play - zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový 
projev a správné držení těla - zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 
uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY TV V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Tělesná výchova 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 TV 9.1/1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

 TV 9.1/2 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 TV 9.1/3 samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností – zatěžovanými svaly 

 TV 9.1/4 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 TV 9.1/5 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních lokomocí  
 TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení; využívá základní kompenzační a 

relaxační techniky k překonání únavy  

 TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem  
 TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity  

 TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného  

 TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu - chápe zásady zatěžování; 
jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti 
 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 TV 9.2/1 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti 
a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 TV 9.2/2 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky 
a jejich možné příčiny 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve 

hře, soutěži, při rekreačních činnostech  
 TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 

 

Činnosti podporující pohybové učení 

 TV 9.3/1 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele internetu 

 TV 9.3/2 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při 
sportu 

 TV 9.3/3 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva 
a dodržuje ji 

 TV 9.3/4 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 
diváka, organizátora 
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 TV 9.3/5 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 TV 9.3/6 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na 
úrovni školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže TV 9.3/7 zpracuje naměřená data 
a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka  
 TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu  
 TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji  

 TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka  

 TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je  

 TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

5.9 VZDĚLÁVACÍ OBLAST  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

5.9.1 VZDĚLÁVACÍ OBOR  ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČSP) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ČSP VE 3. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák ve třetím ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Člověk a svět 
práce vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Práce s drobným materiálem 

 ČSP 3.1/1 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

 ČSP 3.1/2 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami; 

vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů  
 ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 

Konstrukční činnosti 

 ČSP 3.2/1 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 

 

Pěstitelské práce 

 ČSP 3.3/1 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 
 ČSP 3.3/2 pečuje o nenáročné rostliny 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky  

 ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 
 

Příprava pokrmů 

 ČSP 3.4/1 připraví tabuli pro jednoduché stolování 
 ČSP 3.4/2 chová se vhodně při stolování 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování  

 ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ČSP V 5. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v pátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Člověk a svět práce 
vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Práce s drobným materiálem 

 ČSP 5.1/1 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 
představivosti různé výrobky z daného materiálu 

 ČSP 5.1/2 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 

 ČSP 5.1/3 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 
materiálu 

 ČSP 5.1/4 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  

 ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu  

 ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii  
 ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu  

 ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc při drobném poranění 
 

Konstrukční činnosti 

 ČSP 5.2/1 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 

 ČSP 5.2/2 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 
 ČSP 5.2/3 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  

 ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  

 ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při drobném úrazu - užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky 
 

Pěstitelské práce 

 ČSP 5.3/1 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy 
a pozorování 

 ČSP 5.3/2 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

 ČSP 5.3/3 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 ČSP 5.3/4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin  

 ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování  

 ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  
 ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě 

 

Příprava pokrmů 

 ČSP 5.4/1 orientuje se v základním vybavení kuchyně 

 ČSP 5.4/2 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 ČSP 5.4/3 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 
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 ČSP 5.4/4 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny 
a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně  

 ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  

 ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování  

 ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni - uplatňuje zásady správné výživy 
 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY ČSP V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku v jednotlivých okruzích vzdělávacího oboru Člověk a svět 
práce vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

Práce s technickými materiály 

 ČSP 9.1/1 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň 

 ČSP 9.1/2 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí 

 ČSP 9.1/3 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

 ČSP 9.1/4 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

 ČSP 9.1/5 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti 
a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí 

jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň  
 ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí  

 ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost  

 ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a 
návodech  

 ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu - rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich 
vlastnosti - zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu - správně vybere a 
používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky - dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku - dodržuje 
technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu 
 

Design a konstruování 

 ČSP 9.2/1 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model 

 ČSP 9.2/2 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich 
funkčnost, nosnost, stabilitu aj. 

 ČSP 9.2/3 provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 

 ČSP 9.2/4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne 
první pomoc při úrazu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model  

 ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů a 
zařízení  

 ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc 
při úrazu 
 

Pěstitelské práce, chovatelství 

 ČSP 9.3/1 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 
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 ČSP 9.3/2 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

 ČSP 9.3/3 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 

 ČSP 9.3/4 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se 
zvířaty 

 ČSP 9.3/5 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin  

 ČSP-9-3-02p pěstuje a ošetřuje květiny v interiéru a využívá je k výzdobě  

 ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu  

 ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty  
 ČSP-9-3-05p dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při 

úrazu způsobeném zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami 
 

Provoz a údržba domácnosti 

 ČSP 9.4/1 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 

 ČSP 9.4/2 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti 
a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 

 ČSP 9.4/3 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; 
provádí drobnou domácí údržbu 

 ČSP 9.4/4 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne 
první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-9-4-01p provádí jednoduché operace platebního styku  

 ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v 
návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů  

 ČSP-9-4-03p správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí 
údržbu, používá vhodné prostředky při práci v domácnosti  

 ČSP-9-4-04p dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při 
úrazu elektrickým proudem nebo chemikálií 
 

Příprava pokrmů 

 ČSP 9.5/1 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

 ČSP 9.5/2 připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy 

 ČSP 9.5/3 dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

 ČSP 9.5/4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech 
v kuchyni 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče  

 ČSP-9-5-02p připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy  

 ČSP-9-5-03p dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu  

 ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 
 

Práce s laboratorní technikou  

 ČSP 9.6/1 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení 
a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů 

 ČSP 9.6/2 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své experimentální práce 
a zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl 

 ČSP 9.6/3 vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny podklady, jež mu co nejlépe 
pomohou provést danou experimentální práci 
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 ČSP 9.6/4 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany životního prostředí při 
experimentální práci 

 ČSP 9.6/5 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-9-6-01p vybere a prakticky využívá pracovní postup konkrétní laboratorní činnosti a dodrží kázeň při 

práci s přístroji, zařízením a pomůckami nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu  
 ČSP-9-6-04p dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní technikou, příslušnými nástroji, 

přístroji a pomůckami při laboratorních činnostech  

 ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 
 

Využití digitálních technologií 

 ČSP 9.7/1 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky 

 ČSP 9.7/2 propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 

 ČSP 9.7/3 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava 

 ČSP 9.7/4 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

 ČSP 9.7/5 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci 
s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-9-7-01p ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení, postupuje podle návodu k použití, při 

problémech vyhledá pomoc či expertní službu  
 ČSP-9-7-02p propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení  

 ČSP-9-7-03p pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají 
okruhu jeho zájmů a potřeb  

 ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením  

 ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou 
a poskytne první pomoc při úrazu 
 

Svět práce (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku) 

 ČSP 9.8/1 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 

 ČSP 9.8/2 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy 

 ČSP 9.8/3 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 

 ČSP 9.8/4 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na 
trh práce 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: žák  
 ČSP-9-8-01p orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních 

školách  
 ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k 

potřebám běžného života  

 ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání  

 ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání - byl 
seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů - byl seznámen s možnostmi využití 
poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání 

5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 

5.10.1 ETICKÁ VÝCHOVA  

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY – ETICKÁ VÝCHOVA (EV) 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY EV V 9. ROČNÍKU 

Očekáváme, že žák v devátém ročníku vykazuje následující znalosti a dovednosti: 

 EV 9.1/1 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 
situaci 

 EV 9.1/2 respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost 
a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí  

 EV 9.1/3 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu  

 EV 9.1/4 nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním chováním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva  

 EV 9.1/5 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními 
vzory  

 EV 9.1/6 spolupracuje i v obtížných sociálních situacích  

 EV 9.1/7 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností 
přispívá k jejich řešení  

 EV 9.1/8 analyzuje etické aspekty různých životních situací  

 EV 9.1/9 rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení 
osobních problémů  

 EV 9.1/10 aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy  

 

 6 UČEBNÍ OSNOVY 

Níže jsou charakterizovány všechny předměty, které ve škole vyučujeme, a to vždy podle následující 
osnovy: 

 charakteristika předmětu – obsahové, časové a organizační vymezení předmětu, jeho cíle 
a zařazení do oblastí a oborů RVP, 

 výchovné a vzdělávací strategie, 

 obsah učiva v jednotlivých ročnících, a to vždy s odkazem na: 
o očekávané výstupy, 
o začlenění průřezových témat, 
o mezipředmětové vztahy. 

Kromě naplňování klíčových kompetencí žáků a rozšiřování znalostí a dovedností stanovených 
učebními osnovami klademe důraz na písemný i mluvený projev žáků. Vyžadujeme úhledné vedení 
písemných záznamů (sešitů nebo portfolií) podle předem stanovených pravidel. Vedení písemných 
záznamů je v pravidelných intervalech sledováno a je součástí celkového hodnocení předmětu. Při 
ústním projevu žáků klademe důraz na spisovné a kultivované vyjadřování, schopnost logického 
uspořádání myšlenek a jejich srozumitelné prezentování před třídou i větším kolektivem. Součástí 
hodnocení v naučných předmětech jsou i referáty, které jsou vypracovávány podle předem 
stanovených pravidel a v určitém rozsahu. V 7.-9. ročníku mohou být žákům zadávány navíc 
i ročníkové práce, jejichž téma si vybírají na začátku školního roku, téma zpracovávají a konzultují 
s pedagogem v průběhu roku podle zadaného harmonogramu a na závěr školního roku svou práci 
prezentují před spolužáky. Žáci 9. ročníku absolvují ročníkovou práci rozsáhlejšího charakteru 
a její prezentace probíhá formou obhajoby před tříčlennou komisí, stejně tak jako závěrečné 
zkoušky z českého a anglického jazyka, které jsou součástí hodnocení za poslední pololetí povinné 
školní docházky. 

6.1 ČESKÝ JAZYK 
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CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 

Předmět český jazyk zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň 
jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecného vzdělání. 

Cílem výuky je vychovávat žáky ke kultivovanému jazykovému projevu. Literární výchova kromě 
výchovy ke čtenářství a čtení s porozuměním seznamuje žáky prostřednictvím konkrétních textů 
s nejvýznamnějšími autory naší a světové literatury. Výkladová část hodin se střídá s praktickým 
procvičováním učiva. Hodiny mohou být doplněny dle možností různými přednáškami nebo 
besedami, návštěvou divadelního představení apod. Nadaní žáci se zúčastňují olympiády z českého 
jazyka a literárních nebo recitačních soutěží. 

Obsah předmětu český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace a stejně 
jako v RVP je rozdělen do tří oblastí, jejichž vzdělávací obsah se ve výuce prolíná: 

 komunikační a slohová výchova, 

 jazyková výchova, 

 literární výchova. 

Minimální časovou dotaci pro první stupeň (35 hodin) jsme z disponibilní časové dotace navýšili 
o 7 hodin, takže český jazyk vyučujeme v jednotlivých ročnících prvního stupně 7-10 hodin týdně. 
Minimální časovou dotaci pro druhý stupeň (15 hodin) jsme navýšili o 4 hodiny, český jazyk na 
druhém stupni vyučujeme v ročníku 4-5 hodin týdně (viz kapitola Učební plán). 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků využíváme v českém jazyce obecné zásady 
uvedené v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie a navíc: 

 vedeme žáky k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního dorozumívání 
a vzdělávání, jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, 

 snažíme se rozvíjet u žáků sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a vedeme je ke 
kultivovanému projevu, 

 při volbě ukázek k četbě i témat slohových cvičení zařazujeme i taková témata, která 
poukazují na problémovou či vyhrocenou situaci, 

 vedeme žáky k rozvržení práce a plánování zadáváním dlouhodobých úkolů, např. kulturní 
deníky, literární prezentace aj., 

 zadáváme úkoly nejen k samostatnému zpracování, ale také úkoly předpokládající 
spolupráci a vzájemnou dohodu, 

 vedeme k respektování kulturního dědictví a pozitivnímu postoji k uměleckým dílům. 

OBSAH UČIVA  

1. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 

 čtení – osvojení správné techniky čtení, hlasité čtení, čtení s porozuměním – OV CJL 3.1/1-
2; MV VV 

 naslouchání – soustředěné naslouchání – OV CJL 3.3/3; MV VV 

 mluvený projev – základy techniky mluveného projevu, rozvíjení slovní zásoby a řečových 
schopností, základní komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči – 
OV CJL 3.1/1,3-5,7, 3.2/5; PT MUV 2; MV VV 
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 písemný projev – základní hygienické návyky, technika psaní, kontrola vlastního 
písemného projevu – OV CJL 3.1/8-10; MV VV 

Jazyková výchova 

 zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 
a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči – OV CJL 3.1/5, 3.2/1; MV VV 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov – OV CJL 3.1/6, 3.2/2; MV VV 

Literární výchova 

 poslech literárních textů – rozvoj schopnosti vnímat a chápat literární text, rozvoj 
schopnosti reprodukce slyšeného textu – OV CJL 3.3/2-4; MV VV 

 zážitkové čtení a naslouchání – podpora zájmu o literaturu – OV CJL 3.3/1-3; MV VV 

 tvořivé činnosti s literárním textem – přednes, volná reprodukce, dramatizace, výtvarný 
doprovod k textu – OV CJL 3.3/1-2,4; PT MEV 1; MV VV 

 základní literární pojmy – literární druhy a žánry; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 
divadelní představení, herec; rozpočitadlo, hádanka, říkanka – OV CJL 3.3/1-2,4; PT MEV 
1; MV VV 

2. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 

 čtení – rozvoj správné techniky čtení, plynulé čtení, čtení s porozuměním, hlasité a tiché 
čtení – OV CJL 3.1/1; PT MEV 1; MV VV 

 naslouchání – soustředěné a pozorné naslouchání – OV CJL 3.3/3; PT MEV 1; MV VV 

 mluvený projev – rozvíjení slovní zásoby a řečových schopností, srozumitelné vyjadřování, 
sdělování názoru, rozvoj komunikačních pravidel (pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, 
omluva), mimojazykové prostředky řeči – OV CJL 3.1/2-7; PT MEV 1; MV VV 

 písemný projev – základní hygienické návyky, technika psaní, kontrola písemného projevu 
– OV CJL 3.1/2,8-10; PT MEV 1 

Jazyková výchova 

 zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 
a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči – OV CJL 3.2/1; PT MEV 1; MV VV 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma – OV CJL 3.2/2-4; PT MEV 1; MV VV 

 tvarosloví – seznámení se základními slovními druhy – OV CJL 3.2/4-5,7; PT MEV 1; MV 
VV 

 skladba – věta jednoduchá a souvětí – OV CJL 3.2/6; PT MEV 1; MV VV 

 pravopis – lexikální (tvrdé a měkké souhlásky; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ů/ú; velká písmena 
ve vlastních jménech a na začátku vět) – OV CJL 3.2/8; PT MEV 1; MV VV 

Literární výchova 

 poslech literárních textů – rozvoj schopnosti vnímat a chápat literární text, rozvoj 
schopnosti reprodukce slyšeného textu – OV CJL 3.2/2; PT MEV 1; MV VV 

 zážitkové čtení a naslouchání – OV CJL 3.3/2; PT MEV 1; MV VV 

 tvořivé činnosti s literárním textem – přednes, volná reprodukce, dramatizace, výtvarný 
doprovod k textu – OV CJL 3.1/11, 3.3/4; PT MEV 1; MV VV 

 základní literární pojmy – literární druhy a žánry; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým – OV CJL 3.3/3; PT MEV 1; MV VV 
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3. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 

 čtení – prohlubování správné techniky čtení, plynulé čtení s porozuměním hlasité i tiché – 
OV CJL 3.1/1-2 

 naslouchání – soustředěné, pozorné a zdvořilé naslouchání – OV CJL 3.1/2-3 

 mluvený projev – základy techniky mluveného projevu, komunikační žánry, základní 
komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči, převyprávění přečteného příběhu, 
telefonický hovor, vyprávění dle osnovy – OV CJL 3.1/3-7,11 

 písemný projev – technika psaní, žánry písemného projevu, tiskopisy, adresa, pozdrav 
z výletu, jednoduchá sdělení – OV CJL 3.1/8-10 

Jazyková výchova 

 zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek 
a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči – OV CJL 3.2/1 

 slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova – OV CJL 3.2/2-3 

 tvarosloví – slovní druhy, druhy ohebné a neohebné, základní mluvnické kategorie 
podstatných jmen a sloves, tvary slov – OV CJL 3.2/4-5 

 skladba – věta jednoduchá a souvětí, druhy vět, spojky a spojovací výrazy – OV CJL 3.2/6-7 

 pravopis – tvrdé, měkké a obojetné souhlásky ve vyjmenovaných slovech, slova příbuzná; 
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ů/ú; velká písmena ve vlastních jménech a na začátku vět – OV 
CJL 3.2/8 

Literární výchova 

 poslech literárních textů – OV CJL 3.3/2 

 zážitkové čtení a naslouchání – podpora zájmu o literaturu – OV CJL 3.3/1-2 

 tvořivé činnosti s literárním textem – přednes, volná reprodukce, dramatizace, výtvarný 
doprovod k textu – OV CJL 3.3/2,4 

 základní literární pojmy – literární druhy a žánry; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání – OV CJL 3.3/3 

4. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 

 čtení – prohlubování správné techniky čtení, plynulé čtení s porozuměním hlasité i tiché – 
OV CJL 5.1/1 

 naslouchání – praktické a věcné naslouchání – OV CJL 5.1/2,4,6 

 mluvený projev – základy techniky mluveného projevu, komunikační žánry, základní 
komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeči – OV CJL 5.1/3-5,7-8; PT OSV 8,11 

 písemný projev – technika psaní, žánry písemného projevu, tiskopisy, kontrola písemného 
projevu – OV CJL 5.1/9-10 

Jazyková výchova 

 slovo a jeho stavba – předpona, kořen slova, přípona – OV CJL 5.2/1-2,4; MV VV 

 vyjmenovaná slova – OV CJL 5.2/8; MV Vl, PV, VV 

 slovní druhy – seznámení s deseti druhy slov – OV CJL 5.2/3,7 

 podstatná jména – základní mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor) – OV CJL 5.2/3,8 

 slovesa – základní mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas) – OV CJL 5.2/3,8 



65 
 

 stavba věty – věta jednoduchá, souvětí, spojovací výrazy, přímá a nepřímá řeč – OV CJL 
5.2/5-6,9 

Literární výchova 

 poslech literárních textů – OV CJL 5.3/1; MV Vl, VV, HV 

 zážitkové čtení a naslouchání – OV CJL 5.3/1; MV Př 

 tvořivé činnosti s literárním textem – přednes, volná reprodukce, dramatizace, výtvarný 
doprovod k textu – OV CJL 5.3/2-3; PT MEV 2; MV PV 

 základní literární pojmy – literární druhy a žánry; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání – OV CJL 5.3/3-4; PT MEV 3; 
MV VV, Vl 

5. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 

 čtení – prohlubování správné techniky čtení, plynulé čtení s porozuměním hlasité i tiché – 
OV CJL 5.1/1 

 naslouchání – praktické a věcné naslouchání – OV CJL 5.1/2-4,6 

 mluvený projev – základy techniky mluveného projevu, komunikační žánry, základní 
komunikační pravidla, mimojazykové prostředky řeč, reprodukce textu podle obrázku popis 
osoby, činnosti, pracovního postupu – OV CJL 5.1/4-5,7-8; PT MEV 1, OSV 2,8; MV Př, Vl 

 písemný projev – technika psaní, žánry písemného projevu, tiskopisy, kontrola písemného 
projevu – OV CJL 5.1/9-10; MV VV, PV 

Jazyková výchova 

 český národní jazyk – jazyk mateřský – OV CJL 5.2/1,4; OSV 8; MV Vl, Př, HV 

 slovo a jeho stavba – tvoření slov, části slova, slova příbuzná, zdvojené souhlásky, skupiny 
bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně, předpony s-, z- vz-, předložky s, z – OV CJL 5.2/1-3,8 

 tvarosloví – slovní druhy (prohlubování znalostí o všech mluvnických kategoriích – OV CJL 
5.2/3-4,7-8 

 skladba – základní skladební dvojice, základní větné členy, podmět vyjádřený 
a nevyjádřený, rozvitý a několikanásobný, přísudek slovesný, shoda přísudku s podmětem, 
věta jednoduchá a souvětí, přímá a nepřímá řeč – OV CJL 5.2/5-7,9 

Literární výchova 

 poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání – OV CJL 5.1/3, 5.3/1 

 tvořivé činnosti s literárním textem – přednes, volná reprodukce, dramatizace, výtvarný 
doprovod k textu – OV CJL 5.3/2-3; PT OSV 4; MV VV 

 základní literární pojmy – literární druhy a žánry; spisovatel, básník, kniha, čtenář; 
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání – OV CJL 5.3/3-4; PT MEV 
4,5,6; MV VV, PV 

6. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 

 mluvený projev – zásady dorozumívání a zásady kultivovaného projevu, referát – OV CJL 
9.1/4-6,8 

 písemný projev – komunikační žánry: vypravování, popis, výpisky, soukromý dopis – OV 
CJL 9.1/4-5 
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Jazyková výchova 

 zvuková podoba jazyka – zásady spisovné výslovnosti, slovní a větný přízvuk, intonace, 
členění souvislé řeči – OV CJL 9.2/1; MV HV 

 slovní zásoba a tvoření slov – OV CJL 9.2/3 

 tvarosloví – slovní druhy (s důrazem na druhy ohebné), mluvnické významy a tvary slov – 
OV CJL 9.2/3-5 

 skladba – stavba věty jednoduché, rozvíjející větné členy (předmět, přívlastek, příslovečné 
určení místa, času, způsobu), přímá a nepřímá řeč – OV CJL 9.2/5 

 pravopis – opakování a procvičování probraných jevů, shoda přísudku s několikanásobným 
podmětem – OV CJL 9.2/3-5 

 obecné poučení o jazyce – spisovná čeština, obecná čeština, nářečí, práce s Pravidly českého 
pravopisu a Slovníkem spisovné češtiny – OV CJL 9.2/3,5 

Literární výchova 

 čtení s porozuměním, naslouchání – OV CJL 9.1/5,8 

 tvořivé činnosti s literárním textem – volná reprodukce textu, záznam a reprodukce 
hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů – 
OV CJL 9.3/1,3; MV VV 

 základy literární teorie a historie 
o struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního 

příběhu) – OV CJL 9.3/1 
o jazyk literárního díla (zvukové prostředky poezie: rým) – OV CJL 9.3/1 
o literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, vybrané žánry lyrické, epické, 

dramatické (pověsti, pohádky, balady) – OV CJL 9.3/6; MV D 

7. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 

 mluvený projev – zásady dorozumívání a kultivovaného projevu, referát – OV CJL 9.1/4-6,8 

 písemný projev – komunikační žánry: vypravování, popis, charakteristika, výpisky, výtah, 
žádost, pozvánka – OV CJL 9.1/4-5 

Jazyková výchova 

 slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba, slova neutrální, citově zabarvená, odborné 
termíny, význam slova, homonyma, synonyma, antonyma, obohacování slovní zásoby, 
způsoby tvoření slov – OV CJL 9.2/2-3,7 

 tvarosloví – slovní druhy (s důrazem na druhy neohebné), slovesný rod, mluvnické 
významy a tvary slov – OV CJL 9.2/3-5 

 skladba – výpověď a věta, stavba věty, souvětí s jednou větou vedlejší, druhy vedlejších vět, 
pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy (předmět, přívlastek, další druhy příslovečných 
určení, doplněk), přívlastek několikanásobný, postupně rozvíjející, volný a těsný – OV CJL 
9.2/5 

 pravopis – opakování a procvičování probraných jevů, psaní velkých písmen, psaní čárek ve 
větě jednoduché – OV CJL 9.2/3-5 

Literární výchova 

 čtení s porozuměním, naslouchání – OV CJL 9.1/5,8 

 tvořivé činnosti s literárním textem – volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 
záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, 
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vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům – OV CJL 9.3/1,3; 
PT MEV 1; MV VV 

 základy literární teorie a historie 
o struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního 

příběhu) – OV CJL 9.3/1; MV D 
o jazyk literárního díla (zvukové prostředky poezie: rým) – OV CJL 9.3/1; MV D 
o literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, vybrané žánry lyrické, epické, 

dramatické (pověsti, balady) – OV CJL 9.3/6; MV D 

8. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 

 mluvený projev – zásady dorozumívání a kultivovaného projevu, projev na základě 
poznámek nebo bez poznámek, referát – OV CJL 9.1/4-6,8 

 písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech 
a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní, komunikační 
žánry: výtah, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad, úvaha – OV CJL 9.1/4-5 

Jazyková výchova 

 slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba, význam slova, homonyma, synonyma, způsoby 
tvoření slov, slova a vlastní jména přejatá a jejich skloňování – OV CJL 9.2/2-3,7 

 tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov, slovesný vid, třídy a vzory – OV 
CJL 9.2/3-5,7 

 skladba – rozvíjející větné členy, druhy vět vedlejších, stavba složitějšího souvětí, souvětí 
souřadné a podřadné – OV CJL 9.2/5-7 

 pravopis – opakování a procvičování probraných jevů, psaní čárek ve složitějším souvětí – 
OV CJL 9.2/3-5 

 obecné poučení o jazyce – čeština spisovná, nespisovná a nářečí, jazyky slovanské a jejich 
dělení, kodifikace, kultura jazyka a řeči, jazykové příručky – OV CJL 9.2/3,5,8 

Literární výchova 

 čtení s porozuměním, naslouchání – OV CJL 9.1/5,8 

 tvořivé činnosti s literárním textem – volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 
záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, 
vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům – OV CJL 9.3/1,3; 
MV VV 

 základy literární teorie a historie 
o struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního 

příběhu) – OV CJL 9.3/1; MV D 
o jazyk literárního díla (zvukové prostředky poezie: rým, metafora, personifikace) – 

OV CJL 9.3/1 
o literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, vybrané žánry lyrické, epické, 

dramatické – OV CJL 9.3/6 
o hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich 

představitelé (starověká a středověká literatura, literatura 19. století) – OV CJL 
9.3/6-7; MV D 

9. ROČNÍK: 

Komunikační a slohová výchova 
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 mluvený projev – zásady dorozumívání a kultivovaného projevu (technika mluveného 
projevu); komunikační žánry: připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo 
bez poznámek, referát, diskuse – OV CJL 9.1/2-9, 9.2/1; PT MEV 2, 6 

 písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových postupech 
a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní (komunikační 
žánry: vypravování, popis, charakteristika, strukturovaný životopis, žádost, úřední dopis, 
výklad, výtah, úvaha) – OV CJL 9.1/4-5,9-10; PT MEV 1,3; MV OV 

Jazyková výchova 

 slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení slovní 
zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření 
slov – OV CJL 9.2/2-3,7 

 tvarosloví – opakování a procvičování probraných jevů – OV CJL 9.2/3-5,7 

 skladba – opakování a procvičování probraných jevů – OV CJL 9.2/5-7 

 pravopis – opakování a procvičování probraných jevů – OV CJL 9.2/3-5 

 obecné poučení o jazyce – skupiny jazyků (indoevropské, germánské, románské, slovanské), 
rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky), jazyk 
a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a řeči), původ a základy vývoje 
češtiny – OV CJL 9.2/3,5,8; MV D, OV 

Rozšiřující učivo: 

 přechodník přítomný a minulý. 

Literární výchova 

 čtení s porozuměním, naslouchání – OV CJL 9.1/5,8 

 tvořivé činnosti s literárním textem – volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, 
záznam a reprodukce hlavních myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, 
vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům – OV CJL 9.1/1, 
9.3/1-4; PT MEV 4,5; MV VV 

 základy literární teorie a historie 
o struktura literárního díla (námět a téma díla, literární hrdina, kompozice literárního 

příběhu) – OV CJL 9.3/1 
o jazyk literárního díla (obrazná pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, 

metafora, personifikace) – OV CJL 9.3/1 
o literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické – 

OV CJL 9.3/6,9; MV D 
o hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry a jejich 

představitelé (poezie, próza a drama 20. století) – OV CJL 9.3/5-9; MV D 

6.2 ANGLICKÝ JAZYK  

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 

Vyučovací předmět anglický jazyk vyučujeme od 3. do 9. ročníku. Povinnou časovou dotaci pro 
každý ročník (3 hodiny týdně) jsme v osmém a devátém ročníku navýšili o jednu hodinu, kterou 
věnujeme na rozvoj konverzačních schopností, ideálně s rodilým mluvčím (viz kapitola Učební 
plán, str. 17). 

Vyučovací předmět anglický jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, 
vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Výuka na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 (podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky), na druhém stupni pak k dosažení úrovně A2. 
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Cílem výuky anglického jazyka je na prvním stupni především probuzení zájmu o výuku cizích 
jazyků, na druhém stupni pak prohloubení komunikačních dovedností s cílem snižovat jazykové 
bariéry, poznávat odlišnosti ve způsobu života jiných zemí i jejich rozdílné kulturní tradice. Výuka 
anglického jazyka vytváří podmínky pro spolupráci školy na mezinárodních projektech. 

Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě nebo v počítačové učebně, přičemž pro výuku 
mohou být třídy v závislosti na počtu žáků a s ohledem na ekonomické podmínky školy dělené na 
menší skupiny. Vyučování může být doplněno o divadelní představení v anglickém jazyce, nadané 
děti se mohou účastnit soutěží v anglickém jazyce. 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků využíváme v anglickém jazyce obecné zásady 
uvedené v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 rozvíjíme schopnost žáka dorozumět se v cizím jazyce v reálných situacích běžného života, 

 snažíme se u žáků rozvíjet pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 
rozmanitosti, 

 podporujeme osvojení základní schopnosti písemného projevu v cizím jazyce. 

OBSAH UČIVA  

3. ROČNÍK: 

 zvuková podoba jazyka – základní výslovnostní návyky, osvojení si grafickou podobu slov – 
OV CJ 3.1/1-3 

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem – OV CJ 3.1/4-5; MV ČJ 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění), člen určitý a neurčitý u podstatných jmen, 
významové sloveso, sloveso být, množné číslo podstatných jmen, sloveso mít, vazba „there 
is/ there are“, základní předložky in, under, on – OV CJ 3.1/6; MV ČJ 

 tematické okruhy – Já a moje dovednosti, pocity, potřeby, základní osobní údaje, Škola, 
Domov a rodina, Jídlo, Lidské tělo – OV CJ 3.1/1-3; PT MUV 4; MV Prv, VV, HV 

4. ROČNÍK: 

 zvuková podoba jazyka – základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov – OV CJ 5.1/1-3; 

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem – OV CJ 5.1/1-3; MV ČJ 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění), přítomný čas průběhový, koncovka –s 
u sloves ve 3. os. č. j., princip otázky a záporu v přítomném čase prostém, rozšířená škála 
předložek, otázka a zápor u slovesa být, mít, číslovky do 100 – OV CJ 5.3/1-2; MV ČJ 

 tematické okruhy – Já a moje okolí, Město a doprava, Škola, Domov a rodina – OV CJ 
5.3/1-2; 5.4/1-2; MV Prv, VV, M, HV 

5. ROČNÍK: 

 zvuková podoba jazyka – základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov – OV CJ 5.1/1-3; MV ČJ 

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem – OV CJ 5.1/1-3; MV ČJ 
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 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění), přivlastňovací zájmena, rozlišení použití 
přítomného času prostého a průběhového, členy u podstatných jmen, zjišťovací otázka – OV 
CJ 5.3/1-2; MV ČJ 

 tematické okruhy – domov a město, rodina, škola, volný čas a přátelé, kalendářní rok (roční 
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny) – OV CJ 5.3/1-2; 5.4/1-2; MV ČJ  

6. ROČNÍK:  

 zvuková podoba jazyka – rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišit sluchem 
fonologické prvky jazyka, intonaci, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby OV CJ 
9.1/1-2 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci 
k probíraným tématům, práce se slovníkem OV CJ 9.2/1-3  

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění), rozlišení přítomného času prostého a 
průběhového, čas minulý, řadové číslovky, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, 
stupňování přídavných jmen, tvoření příslovce, opis slovesa muset v přítomném čase OV CJ 
9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3; MV ČJ 

 tematické okruhy – rodina, domov, škola, stravovací návyky, cestování, město a příroda, 
počasí – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-2; 9.4/1-3; MV RV, Z 

7. ROČNÍK:    

 zvuková podoba jazyka rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišit sluchem 
fonologické prvky jazyka, intonaci, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby OV CJ 
9.1/1-2 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci k 
probíraným tématům, práce se slovníkem OV CJ 9.2/1-3  

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění), aktivní užití minulého času, otázka, zápor, 
průběhový minulý čas, blízká budoucnost, tvoření budoucího času OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 
9.3/1-3; 9.4/1-3; MV ČJ 

 tematické okruhy – domov, volný čas, moderní technologie a média, příroda a město – OV 
CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-2; 9.4/1-3; MV RV, VV, HV 

8. ROČNÍK:     

 zvuková podoba jazyka – rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišit sluchem 
fonologické prvky jazyka, intonaci, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby OV CJ 
9.1/1-2 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci 
k probíraným tématům, práce se slovníkem OV CJ 9.2/1-3 

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) předpřítomný čas, modální slovesa, rozdíl v použití 
minulého času prostého a průběhového, základní opisy modálních sloves – OV CJ 9.1/1-3; 
9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3; MV ČJ 

 tematické okruhy – kultura, volba povolání, nákupy a móda, péče o zdraví – OV CJ 9.1/1-3; 
9.2/1-3; 9.3/1-2; 9.4/1-3;PT MEGS 1-3, MUV4; MV ČJ, RV, OV, HV  

9. ROČNÍK:    

 zvuková podoba jazyka – rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišit sluchem 
fonologické prvky jazyka, intonaci, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby – OV CJ 
9.1/1-2 
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 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci 
k probíraným tématům, práce se slovníkem – OV CJ 9.2/1-3 ; MV ČJ 

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění), rozlišení mezi minulým a předpřítomným časem, 
základní použití kondicionálu, trpný rod – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3; MV ČJ 

 tematické okruhy – pocity a nálady, volba povolání, příroda a město – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-
3; 9.3/1-2; 9.4/1-3; MV OV, M, Př, Z, ČJ 

6.3 NĚMECKÝ JAZYK  

Charakteristika předmětu 

Předmět německý jazyk naplňuje obsah vzdělávacího oboru Druhý cizí jazyk patřícího do 
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučujeme jej v posledních třech letech školní 
docházky s celkovou dotací 6 hodin týdně, po dvou hodinách v 7.-9. ročníku, (viz kapitola Učební 
plán, str. 17) s cílem dosáhnout úrovně A1 (podle Společenského evropského referenčního rámce 
pro jazyky). 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v německém jazyce obecné zásady 
uvedené v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 snažíme se u žáků rozvíjet pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 
rozmanitosti, 

 rozvíjíme schopnost žáka dorozumět se v cizím jazyce v základních reálných situacích 
běžného života. 

Obsah učiva 

7. ROČNÍK: 

 zvuková podoba jazyka – základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov – OV DCJ 9.1/1-3 

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem – OV DCJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 
9.4/1-3; MV AJ, ČJ 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění), člen určitý a neurčitý v 1. a 4. pádě, 
přivlastňovací zájmena, časování pravidelných sloves, tykání a vykání, číslovky základní, 
pořádek slov ve větě jednoduché a v otázce, tvoření záporu pomocí nicht a kein – OV DCJ 
9.1/1-2; 9.2/1-3; 9.3/2-3; 9.4/2-3; MV AJ, ČJ 

 tematické okruhy – já a moje rodina, zvířata, reálie zemí příslušných jazykových oblastí – 
OV DCJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3; PT MEGS 1-2; MV Z, D 

8. ROČNÍK: 

 zvuková podoba jazyka – základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov – OV DCJ 9.1/1-3 

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem – OV DCJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 
9.4/1-3; MV AJ, ČJ 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění), osobní zájmena a podstatná jména 
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ve 3. a 4. pádě, množné číslo, časování některých nepravidelných sloves v přítomném čase, 
slovesa s odlučitelnou předponou, vyjádření časových údajů, sloveso ich möchte, vazba es 
gibt+4. pád – OV DCJ 9.1/1-2; 9.2/1-3; 9.3/2-3; 9.4/2-3; MV AJ, ČJ 

 tematické okruhy – dny v týdnu, hodiny, domov, volný čas, jídlo a pití, na návštěvě, nákupy, 
škola, můj denní program – OV DCJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3; PT MEGS 1-2; MV Z, 
D 

Rozšiřující učivo: 

 oblečení. 

9. ROČNÍK: 

 zvuková podoba jazyka – základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov – OV DCJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3; PT MEGS 2; MV ČJ 

 slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem – OV DCJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 
9.4/1-3; PT MEGS 2; MV ČJ 

 mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, 
které nenarušují smysl sdělení a porozumění), časování modálních sloves v přítomném 
čase, vyjádření časových údajů, číslovky řadové, letopočty, sloveso werden, rozkaz, vedlejší 
věta se spojkou weil, minulý čas pravidelných sloves – OV DCJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 
9.4/1-3; PT MEGS 2; MV ČJ 

 tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, nákupy, kalendářní rok (svátky, roční 
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), příroda, počasí, reálie zemí příslušných jazykových 
oblastí – OV DCJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3; PT MEGS 2; MV ČJ 

Rozšiřující učivo: 

 povolání, 
 minulý čas vybraných nepravidelných sloves. 

6.4 PRAKTICKÁ ANGLIČTINA 

Charakteristika předmětu 

Předmět Praktická angličtina jsme od školního roku 2013/2014 zařazovali v případech, kdy nebylo 
možné naplnit obsah vzdělávacího oboru Druhý cizí jazyk patřícího do vzdělávací oblasti Jazyk a 
jazyková komunikace. Umožňovala nám to výjmka MŠMT, která byla ale k 1. září 2016 zrušena. 
V současné době praktickou angličtinu už nenabízíme a pouze dobíhají ročníky, které s její výukou 
začaly. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků využíváme v praktické angličtině obecné zásady 
uvedené v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 rozvíjíme schopnost žáka dorozumět se v cizím jazyce v reálných situacích běžného života, 

 snažíme se u žáků rozvíjet pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 
rozmanitosti, 

 podporujeme osvojení základní schopnosti písemného projevu v cizím jazyce. 

7. ROČNÍK:    
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 zvuková podoba jazyka – rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišit sluchem 
fonologické prvky jazyka, intonaci, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby OV CJ 
9.1/1-2 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci 
k probíraným tématům, práce se slovníkem OV CJ 9.2/1-3 

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) spolehlivé používání přítomného, minulého 
a budoucího času, základní pravidla pro tvoření a používání předpřítomného času, rozdíl 
v použití minulého času prostého a průběhového, rozlišení mezi minulým a předpřítomným 
časem, modální slovesa a jejich základní opisy, základní použití podmiňovacího způsobu, 
trpný rod – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3;  

 tematické okruhy navazující na okruhy probírané v předmětu anglický jazyk – domov, volný 
čas, moderní technologie a média, příroda a město, kultura, volba povolání, nákupy a móda, 
péče o zdraví, pocity a nálady, volba povolání, příroda a město – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 
9.3/1-2; 9.4/1-3;  

8. ROČNÍK:    

 zvuková podoba jazyka – rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišit sluchem 
fonologické prvky jazyka, intonaci, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby OV CJ 
9.1/1-2 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci 
k probíraným tématům, práce se slovníkem OV CJ 9.2/1-3 

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) spolehlivé používání přítomného, minulého 
a budoucího času, základní pravidla pro tvoření a používání předpřítomného času, rozdíl 
v použití minulého času prostého a průběhového, rozlišení mezi minulým a předpřítomným 
časem, modální slovesa a jejich základní opisy, základní použití podmiňovacího způsobu, 
trpný rod – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3;  

 tematické okruhy navazující na okruhy probírané v předmětu anglický jazyk – domov, volný 
čas, moderní technologie a média, příroda a město, kultura, volba povolání, nákupy a móda, 
péče o zdraví, pocity a nálady, volba povolání, příroda a město – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 
9.3/1-2; 9.4/1-3;  

9. ROČNÍK:    

 zvuková podoba jazyka – rozvíjení srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišit sluchem 
fonologické prvky jazyka, intonaci, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby OV CJ 
9.1/1-2 

 slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní a písemné komunikaci 
k probíraným tématům, práce se slovníkem OV CJ 9.2/1-3 

 mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) spolehlivé používání přítomného, minulého 
a budoucího času, základní pravidla pro tvoření a používání předpřítomného času, rozdíl 
v použití minulého času prostého a průběhového, rozlišení mezi minulým a předpřítomným 
časem, modální slovesa a jejich základní opisy, základní použití podmiňovacího způsobu, 
trpný rod – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 9.3/1-3; 9.4/1-3;  

 tematické okruhy navazující na okruhy probírané v předmětu anglický jazyk – domov, volný 
čas, moderní technologie a média, příroda a město, kultura, volba povolání, nákupy a móda, 
péče o zdraví, pocity a nálady, volba povolání, příroda a město – OV CJ 9.1/1-3; 9.2/1-3; 
9.3/1-2; 9.4/1-3;  

6.5 MATEMATIKA 

Charakteristika předmětu 
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Předmět matematika je vyučován ve všech devíti ročnících a naplňuje obsah vzdělávací oblasti 
Matematika a její aplikace. Minimální časovou dotaci pro výuku matematiky na prvním stupni 
(20 hodin) jsme z disponibilní časové dotace navýšili o 4 hodiny, takže matematiku vyučujeme 
v první třídě 4 hodiny a v následujících ročnících prvního stupně 5 hodin týdně. Minimální časovou 
dotaci pro druhý stupeň (15 hodin) jsme navýšili o 3 hodiny, matematiku na druhém stupni tedy 
vyučujeme 4 resp. 5 hodin týdně v ročníku (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Výuka matematiky poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Vzdělávací 
obsah je podle RVP rozdělen do čtyř matematických okruhů: 

 číslo a početní operace (na 1. stupni), resp. číslo a proměnná (na 2. stupni), 

 závislosti, vztahy a práce s daty, 

 geometrie v rovině a v prostoru, 
 nestandardní aplikační úlohy a problémy (slovní úlohy). 

Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulačky, vhodný počítačový software) 
a používat některé další pomůcky. Snažíme se zařazovat nestandardní a problémové úlohy, které 
procvičují logický úsudek a prostorovou představivost. Nadaní žáci se mohou zúčastňovat 
matematické olympiády případně dalších soutěží zaměřených na logické uvažování. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v matematice obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 rozvíjíme u žáků paměť prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 
matematických vzorců a algoritmů 

 rozvíjíme kombinatorické a logické myšlení, 

 vedeme žáky k provádění rozboru problému, plánu řešení, odhadování výsledků, volbě 
správného postupu a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy 
nebo problému, 

 dbáme na soustavnou sebekontrolu při každém kroku postupu řešení, na rozvoj 
systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, 

 vedeme žáky k hledání různých způsobů řešení problému. 

Obsah učiva 

1. ROČNÍK: 

 čísla – přirozená čísla do 20 (čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, posloupnost, číselná osa, 
rozklad čísel) – OV M 3.1/1,3,5; PT OSV 1; MV ČJ, VV 

 početní operace – sčítání a odčítání do 20, dočítání do daného počtu, záměna sčítanců – OV 
M 3.1/1-5; MV ČJ, VV 

 slovní úlohy – o x více, o x méně, samostatné vytváření úloh (v metodě Hejného navíc 
stavba jednoduchých krychlových těles, čtení a zápis plánů staveb) – OV M 3.1/1; MV ČJ, 
HV 

 geometrie – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, krychlové stavby – OV M 3.3/1; MV PV, 
VV 

 práce s daty – orientace v čase – OV M 3.2/1; MV Prv 

2. ROČNÍK 

 čísla – přirozená čísla do 100 (čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, posloupnost, číselná 
osa, rozklad čísel) – OV M 3.1/1,3,5; MV Prv 
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 početní operace – sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení do pěti (v metodě Hejného 
pouze násobení do osmi), příklady se závorkami (ne v metodě Hejného) – OV M 3.1/4; MV 
PV 

 slovní úlohy – o x více, o x méně, samostatné vytváření úloh – OV M 3.1/1; MV ČJ, HV 

 geometrie klasika – bod, lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, rýsování úseček dané 
délky, vzájemná poloha dvou přímek, průsečík, čtverec, obdélník, trojúhelník – OV M 3.3/1-
2; MV PV, VV 

 geometrie Hejného – čtverec, obdélník, trojúhelník, orientace ve 2D na čtverečkové síti, síť 
krychle, stavba krychlových těles, měření v cm, mm – OV M 3.3/1-2; MV PV, VV 

 práce s daty – tabulky – OV M 3.2/3 

3. ROČNÍK: 

 čísla – přirozená čísla do 1 000 (čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, rovnost a nerovnost, 
zaokrouhlování, sudá a lichá čísla) – OV M 3.1/1,3,5 

 početní operace – sčítání a odčítání do 1 000, násobní a dělení v oboru malé násobilky, 
neúplný podíl a zbytek – OV M 3.1/2-4 

 jednotky – jednotky času, délky a hmotnosti, převody jednotek – OV M 3.1/5; 3.2/2; MV 
TV, HV, VV, Prv 

 geometrie – měření, bod (mřížový bod), čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, 
čtyřúhelník, kvádr, krychle, koule, kužel, válec, stavby z prostorových geometrických útvarů, 
osově souměrné útvary, obvod a obsah čtverce a obdélníku – OV M 3.3/1-3; MV VV, PV 

 závislosti, vztahy, práce s daty – tabulky, užití vztahů -krát více, -krát méně – OV M 3.2/3 

4. ROČNÍK: 

 čísla – přirozená čísla do 10 000 (čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, rovnost a nerovnost, 
zaokrouhlování, sudá a lichá čísla) – OV M 5.1/1-4 

 zlomky – sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – OV M 5.1/5-6 

 početní operace – písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení zpaměti i písemně – OV M 
5.1/1-2 

 jednotky – jednotky času, délky a hmotnosti, převody jednotek – OV M 3.1/5; 3.2/2; MV 
TV, HV, VV, Prv 

 geometrie – čtverec a obdélník (rýsování, zjištění obvodu a obsahu), pravoúhlý trojúhelník, 
kruh, kružnice, vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky, kolmice, krychle, 
kvádr, hranoly, jehlany, osově i středově souměrné útvary, úsečka, přímka, polopřímka, 
lomená čára – OV M 5.3/1-5; MV VV, PV 

 závislosti, vztahy, práce s daty – tabulky, grafy, jízdní řády – OV M 5.2/1-2; MV Vl 

 nestandardní úlohy a problémy – slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magické čtverce, 
prostorová představivost – OV M 5.4/1, 5.1/4; MV ČJ, Vl, Př 

5. ROČNÍK: 

 čísla – přirozená čísla do 1 000 000 (čtení a zápis čísel, porovnávání čísel, rovnost 
a nerovnost, zaokrouhlování, sudá a lichá čísla) – OV M 5.1/1-4 

 zlomky a desetinná čísla – čtení, zápis, znázornění na číselné ose, práce se zlomky, sčítání 
a odčítání desetinných čísel, násobení a dělení desetinných čísel číslem deset – OV M 5.1/5-
8; MV PV 

 početní operace – písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení zpaměti i písemně – OV M 
5.1/1-2 

 jednotky – jednotky času, délky a hmotnosti, převody jednotek – OV M 3.1/5; 3.2/2; MV 
TV, HV, VV, Prv 

 závislosti, vztahy, práce s daty – doplňování řad čísel, tabulek, čtení a sestrojení 
sloupcového diagramu, čtení jednoduchých grafů v soustavě souřadnic – OV M 5.2/1-2; MV 
ČJ, TV 
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 geometrie – čtverec, obdélník, trojúhelník – znázornění a rýsování, zjištění obvodu a 
obsahu, převody jednotek, osově souměrné útvary, kolmost a rovnoběžnost – OV M 5.3/1-
2,4-5; MV TV, VV 

 nestandardní úlohy a problémy – slovní úlohy, číselné a obrázkové řady, magické čtverce, 
práce s prostorovou představivostí – OV M 5.4/1; MV ČJ, Vl, Př 

6. ROČNÍK:   

 desetinná čísla – zaokrouhlování, operace s desetinnými čísly, odhad, převody jednotek – 
OV M 9.1/1-2; 9.2/2; 9.4/1; MV D 

 úhel – přenášení úhlu, sčítání a odčítání úhlů, osa úhlu, stupně a minuty, dvojice úhlů – OV 
M 9.3/1-3; 9.4/1 

 osová souměrnost – shodné a souměrné útvary, osová souměrnost, zrcadlení – OV M 9.3/8; 
9.4/2; MV VV 

 středová souměrnost – OV M 9.3/8; 9.4/2; MV VV 

 dělitelnost přirozených čísel – násobek, dělitel, prvočíslo, číslo složené – OV M 9.1/3; 9.4/1 

 trojúhelník – druhy trojúhelníků, trojúhelníková nerovnost, kružnice opsaná a vepsaná, 
těžnice, výšky a příčky, souměrné trojúhelníky – OV M 9.3/2,5,6,8; 9.4/2 

 tělesa – objem a povrch kvádru, krychle, rovnoběžné promítání – OV M 9.3/9,10,12; 9.4/2 

7. ROČNÍK: 

 zlomky – krácení, rozšiřování, operace se zlomky, číselná osa, smíšené a složené zlomky – 
OV M 9.1/1,4; 9.4/1; MV D 

 trojúhelníky – konstrukce trojúhelníků, věty o shodnosti – OV M 9.3/1,2,6,7; 9.4/2 

 celá čísla – čísla opačná, absolutní hodnota, početní operace s celými čísly, odhad – OV M 
9.1/1.2.4; MV OV 

 racionální čísla – početní operace, odhad při řešení – OV M 9.1/1,2,4 

 poměr – určování poměru, přímá a nepřímá úměrnost, měřítko mapy – OV M 9.1/4,5; 
9.2/3,4; 9.4/1 

 čtyřúhelníky – druhy čtyřúhelníků, jejich konstrukce, obsah a obvod – OV M 9.3/2,4,6; 
9.4/2 

 procenta – výpočet procentové části, základu a počtu procent, úrok, promile, grafy 
a diagramy – OV M 9.1/4,6; 9.2/2,4 

 hranoly – hranoly, jejich sítě, povrch, objem – OV M 9.3/10,11; 9.4/2 

8. ROČNÍK: 

 druhá mocnina a odmocnina – výpočet s použitím kalkulačky a tabulek, vlastnosti druhých 
mocnin – OV M 9.1/1-2 

 Pythagorova věta – užití v úlohách – OV M 9.3/13; 9.4/2 

 kruh, kružnice – vzájemná poloha, Thaletova věta, obvod a obsah – OV M 9.3/2,4,5; 9.4/2 

 výrazy – operace s výrazy, vzorce usnadňující úpravu – OV M 9.1/7 

 válec – síť válce, jeho povrch a objem – OV M 9.3/9-11; 9.4/2 

 lineární rovnice – rovnice se zlomky, slovní úlohy na tvorbu rovnic, vyjádření neznámé ze 
vzorce – OV M 9.1/8-9; 9.2/4; 9.4/1 

 konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy – OV M 9.3/5; 
9.4/2 

 statistika – rozdělení četnosti, aritmetický průměr, modus, grafy – OV M 9.2/1,2,4 

Rozšiřující učivo: 

 mocniny s přirozeným mocnitelem, třetí a n-tá mocnina. 
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9. ROČNÍK: 

 lomený výraz – krácení, rozšiřování, operace s lomenými výrazy – OV M 9.1/1,4,7 

 řešení lineárních rovnic – neznámá ve jmenovateli, slovní úlohy o pohybu, směsích 
a společné práci – OV M 9.1/8-9; 9.4/1 

 podobnost geometrických útvarů – věty o podobnosti trojúhelníků – OV M 9.3/2,7 9.4/2 

 soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými – metoda dosazovací, sčítací, slovní úlohy 
na soustavy rovnic – OV M 9.1/8-9; 9.2/5; 9.4/1; PT OSV 10 

 funkce – lineární funkce, graf funkce, funkce nepřímé úměrnosti, grafické řešení soustavy 
rovnic – OV M 9.2/3-5 

 základy finanční matematiky – nakládání s penězi, měny, tvorba ceny, rodinné 
hospodaření, inflace, služby bank, aktivní a pasivní operace, produkty finančního trhu pro 
investování, pojištění, úročení – OV M 9.2/2; 9.4/1; PT OSV 10; MV OV 

 povrchy a objemy těles – povrch a objem jehlanu, kužele a koule – OV M 9.3/2,9,10; 9.4/2  

Rozšiřující učivo: 

 pravoúhlé promítání, 

 stejnolehlost, 

 kvadratická funkce, goniometrické funkce, 
 komolý jehlan a komolý kužel. 

6.6 INFORMATIKA 

Charakteristika předmětu 

Předmět informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Na 
prvním stupni jej vyučujeme jednu hodinu týdně v pátém ročníku, na druhém stupni jsme 
povinnou hodinovou dotaci navýšili o jednu hodinu a vyučujeme informatiku dvě hodiny týdně 
v šesté třídě (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Cílem předmětu je poskytnout žákům základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a naučit je 
orientovat se ve světě informací. Žáci se naučí psát deseti prsty bez pomoci zraku. K tomuto účelu 
využíváme didaktický software Mount Blue, jehož licenci doporučujeme žákům za zvýhodněnou 
cenu zakoupit i pro domácí procvičování. Předkládáme žákům výhody plynoucí z využívání 
informačních technologií, klademe ale důraz i na informace o jejich nevýhodách a nebezpečí. 

Dovednosti získané v předmětu informatika přesahují rámec předmětu a umožňují žákům používat 
výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního vzdělávání i v dalším životě. Na druhou 
stranu využíváme k procvičování práce s textovým editorem vhodné texty navazující na probírané 
učivo v ostatních předmětech. 

Vzdělávací obsah je podle RVP rozdělen do těchto okruhů: 

 základy práce s počítačem (pro 1. stupeň), 

 vyhledávání informace a komunikace, 
 zpracování a využití informací. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v informatice obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 



78 
 

 vedeme žáky k porozumění toku informací (vznik, uložení na médium, přenos, zpracování, 
vyhledávání apod.), 

 dbáme na porovnávání informací a poznatků z většího množství zdrojů a na využívání 
důvěryhodných zdrojů, 

 učíme žáky schopnosti využívat při práci s počítačem algoritmické myšlení, 
 klademe důraz na etiku a respektování práv k duševnímu vlastnictví při užívání SW. 

Obsah učiva 

5. ROČNÍK: 

 základy práce s počítačem – hygiena při práci s počítačem, základní terminologie, hlavní 
části počítače a periferie, jejich funkce, pravidla bezpečné práce, ochrana dat, etika – OV IT 
5.1/1-3 

 vyhledávání informací a komunikace – základní způsob komunikace prostřednictvím 
počítače, metody a nástroje vyhledávání informací na internetu, tok informací – OV IT 
5.2/1-3; PT MEV 1 

 zpracování a využití informací – OV IT 5.3/1; PT MEV 7 
o psaní deseti prsty bez kontroly zraku 
o textový editor – základní funkce 
o tabulkový editor – seznámení s tabulkovým editorem 

6. ROČNÍK: 

 vyhledávání informací a komunikace – některé další způsoby komunikace prostřednictvím 
počítače, zhodnocení hodnoty a relevance informací z internetu, využití hodnověrných 
zdrojů informací – OV IT 9.1/1; PT MEV 1 

 zpracování a využití informací – OV IT 9.2/1-5 
o psaní deseti prsty bez kontroly zraku 
o textový editor – další funkce textového editoru, zásady tvorby textového dokumentu 
o tabulkový editor – základní funkce tabulkového editoru 
o prezentační editor – základní funkce, zásady při prezentování získaných informací 

6.7 PRVOUKA 

Charakteristika předmětu 

Předmět prvouka je vyučován od 1. do 3. ročníku vždy dvě hodiny týdně. Spolu s předměty 
přírodověda a vlastivěda, vyučovanými v následujících dvou ročnících, patří prvouka do vzdělávací 
oblasti Člověk a jeho svět. Minimální časovou dotaci pro tyto tři předměty (12 hodin týdně) jsme 
navýšili o dvě hodiny, takže výuce prvouky, přírodovědy a vlastivědy věnujeme na prvním stupni 
celkem 14 hodin (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Cílem výuky prvouky je pomoci žákům vytvořit si ucelený obraz světa. Žáci se seznamují se svým 
nejbližším okolím a získávají základní poznatky o přírodě a o životě ve společnosti. Důraz klademe 
na mezilidské vztahy – žáci se učí vycházet dobře s ostatními žáky a učiteli, komunikovat mezi 
sebou a přitom si osvojují pravidla slušného chování. Pozornost věnujeme také dopravní výchově, 
finanční gramotnosti, zásadám první pomoci a bezpečnému chování v různých životních situacích. 

Výuka bývá většinou vedena frontálně, žáci se ale učí pravidlům diskuse nebo práce ve skupinách. 
Výkladová část může být doplňována aktivními metodami výuky, např. pozorováním přírodnin, 
poznáváním organismů, prací s mapou nebo s encyklopedií, žáci se učí základům projektové práce. 
Většina hodin je realizována v učebně, některé hodiny mohou probíhat mimo budovu školy při 
naučných vycházkách. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v prvouce obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině  

 učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a odpovědnost za zachování kvalitního 
životního prostředí  

 učíme žáky bezpečně, účinně a hospodárně používat přírodní materiály, nástroje a vybavení 
odborné přírodovědné učebny 

Obsah učiva 

1. ROČNÍK: 

Místo, kde žijeme 

 domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště – OV ČJS 3.1/1; MV VV 

 škola – prostředí školy a okolí, činnosti ve škole, bezpečná cesta do školy, riziková místa 
a situace – OV ČJS 3.1/1; MV VV, TV 

 obec – části obce, poloha v krajině, doprava, význačné budovy – OV ČJS 3.1/2; MV ČJ, VV 

 naše vlast – státní symboly, hymna, vlajka – OV ČJS 3.1/2; MV HV 

Lidé kolem nás 

 rodina – funkce rodiny, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, práce 
fyzická i duševní, zaměstnání – OV ČJS 3.2/1-2; MV VV, HV 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace – OV ČJS 3.2/1; PT OSV 6 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, rizikové situace – OV 
ČJS 3.2/1; PT OSV 2, OSV 7.8; MV VV 

Lidé a čas 

 orientace v čase – základní určování času, kalendáře, roční období, denní režim – OV ČJS 
3.3/1; MV VV 

 současnost a minulost v našem životě – bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského 
života, zvyky a tradice – OV ČJS 3.3/1; MV ČJ, VV, PV, HV 

Rozmanitost přírody 

 příroda – počasí, rostliny, houby, živočichové, přírodní společenstva, proměny přírody 
v ročních obdobích – OV ČJS 3.4/2; MV ČJ, VV 

Člověk a jeho zdraví 

 péče o tělo – denní režim, zdravý životní styl, vyvážená strava, nemoci, úrazy, prevence 
nemocí a úrazů, první pomoc při drobných poraněních, hygiena – OV ČJS 3.5/1; MV TV 

 lidské tělo – stavba těla (hlava, trup, končetiny), životní potřeby člověka – OV ČJS 3.5/1; 
MV VV, TV 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování nejen 
v silničním provozu, dopravní značky – OV ČJS 3.5/2-3; MV TV 

2. ROČNÍK: 
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Místo, kde žijeme 

 domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště – OV ČJS 3.1/1; MV VV 

 škola – prostředí školy a okolí, činnosti ve škole, bezpečná cesta do školy, riziková místa 
a situace – OV ČJS 3.1/1; MV VV, TV 

 obec, místní krajina – části obce, poloha v krajině, minulost a současnost obce, význačné 
budovy, doprava – OV ČJS 3.1/2; MV ČJ, VV 

 naše vlast – Česká republika, symboly, hlavní město, město a vesnice – OV ČJS 3.1/2 

Lidé kolem nás 

 rodina – funkce rodiny, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, práce 
fyzická i duševní, zaměstnání – OV ČJS 3.2/1-2; MV VV, HV 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky – OV ČJS 3.2/1 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, rizikové situace, 
předcházení konfliktům – OV ČJS 3.2/1; MV VV 

Lidé a čas 

 orientace v čase a časový řád – určování času, kalendáře, letopočet, roční období, denní 
režim – OV ČJS 3.3/1; MV VV 

 současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života v čase, bydlení, předměty 
denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny, zvyky a tradice – OV 
ČJS 3.3/1; PT MUV 1; MV ČJ, VV, PV, HV 

 vesmír a Země – roční období, den a noc – OV ČJS 3.4/1; MV VV 

Rozmanitost přírody 

 rostliny, houby, živočichové – životní projevy a podmínky života, význam rostlin, hub 
a živočichů v přírodě a pro člověka – OV ČJS 3.4/2; MV ČJ, VV 

 ochrana přírody – odpovědné chování, třídění a likvidace odpadů, ochrana rostlin 
a živočichů – OV ČJS 3.4/2; PT EVO 1; MV PV, VV 

Člověk a jeho zdraví 

 lidské tělo – stavba těla, základní funkce, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi 
mužem a ženou, biologické a psychické změny v dospívání, základy lidské reprodukce, vývoj 
jedince – OV ČJS 3.5/1; MV VV, TV 

 péče o zdraví – denní režim, zdravý životní styl, vyvážená strava, nemoci, ochrana před 
infekcemi, drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, jednoduchá první pomoc při 
drobných poraněních, hygiena – OV ČJS 3.5/1; MV TV 

 osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky, předcházení 
rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích, tísňové volání – OV ČJS 3.5/2-3; 
MV TV 

3. ROČNÍK: 

Místo, kde žijeme 

 domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště – OV ČJS 3.1/1,3; MV VV 

 škola – prostředí a okolí školy, činnosti ve školy, bezpečná cesta do školy – OV ČJS 3.1/1; 
MV VV, TV 
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 obec – části obce a místní krajina, minulost a současnost obce, význačné budovy, dopravní 
síť – OV ČJS 3.1/2; MV VV, ČJ 

 naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení ČR, státní symboly – OV ČJS 
3.1/2; MV VV, ČJ, HV 

Lidé kolem nás 

 rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání – OV ČJS 3.2/1-2; MV VV, HV 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, pomoc nemocným 
a sociálně slabým, společný „evropský dům“ – OV ČJS 3.2/1; PT OSV 7, VDO 3 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, rizikové situace a chování, 
předcházení konfliktům – OV ČJS 3.2/1 

Lidé a čas 

 současnost a minulost – státní svátky a významné dny, zvyky a tradice, památky, pověsti – 
OV ČJS 3.3/1-3; MV ČJ, HV, VV, PV 

Rozmanitost přírody 

 látky – vlastnosti, třídění, změny ve skupenství, voda a vzduch, nerosty a horniny, půda – 
OV ČJS 3.4/2-3 

 vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období – OV ČJS 3.4/1; MV VV 

 rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, způsob života, výživa, 
stavba těla nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka, přírodní společenstva – 
OV ČJS 3.4/1-2; MV ČJ, VV 

 příroda – podmínky života na Zemi, význam přírody a její ochrana, likvidace odpadů, 
živelné pohromy a ekologické katastrofy – OV ČJS 3.4/1-2; PT EVO 2-4; MV ČJ 

Člověk a jeho zdraví 

 lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy lidského těla, pohlavní rozdíly mezi 
mužem a ženou, péče o zdraví, nemoci, úrazy, první pomoc, hygiena – OV ČJS 3.5/1; MV 
VV, TV 

 osobní bezpečí, krizové situace – bezpečné chování v rizikovém prostředí a silničním 
provozu, označování nebezpečných látek, šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita 
a jiné formy násilí, tísňové volání, veřejné ohrožení, evakuace – OV ČJS 3.5/2-4; MV TV 

6.8 PŘÍRODOVĚDA 

Charakteristika předmětu 

Předmět přírodověda vyučujeme ve 4. a 5. ročníku vždy dvě hodiny týdně. Obsah učiva navazuje na 
výuku prvouky v 1. až 3. ročníku. Spolu s prvoukou a dále také vlastivědou patří přírodověda do 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Minimální časovou dotaci pro tyto tři předměty (12 hodin 
týdně) jsme navýšili o dvě hodiny, takže výuce prvouky, přírodovědy a vlastivědy věnujeme na 
prvním stupni celkem 14 hodin (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Ve výuce přírodovědy žáci poznávají velkou rozmanitost a proměnlivost živé i neživé přírody, 
seznamují se s naší planetou a životem na ní a uvědomují si nutnost rovnováhy všech dějů na ní 
probíhajících. Výkladová část může být doplňována aktivními metodami výuky, např. pozorováním 
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přírodnin, poznáváním organismů, prací s atlasy, přírodovědnými vycházkami apod. Podle 
možností jsou organizovány různé exkurze, přednášky nebo besedy s přírodovědnou tématikou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v přírodovědě obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a odpovědnost za zachování kvalitního 
životního prostředí, 

 učíme žáky bezpečně, účinně a hospodárně používat přírodní materiály. 

Obsah učiva 

4. ROČNÍK: 

Rozmanitost přírody 

 neživá příroda – vzduch, voda, sluneční záření, půda – OV ČJS 5.4/1; MV HV, VV 

 živá příroda – OV ČJS 5.4/1,3-4 

 stavba rostlinného těla – OV ČJS 5.4/7 

 stavba živočišného těla – OV ČJS 5.4/4 

 životní podmínky rostlin a živočichů – OV ČJS 5.4/1 

 přírodní společenstva – OV ČJS 5.4/3-4 

 změny v přírodě v souvislosti se změnami ročního období – OV ČJS 5.4/2; PT EVO 1; MV 
ČJ 

Člověk a jeho zdraví 

 aktivity člověka v přírodě – OV ČJS 5.4/6;; MV ČJ, Vl, VV 

 ochrana zdraví – OV ČJS 5.5/1,3,5-6; MV ČJ, PV 
 etapy lidského života – OV ČJS 5.5/2 

5. ROČNÍK: 

Rozmanitost přírody 

 neživá příroda – OV ČJS 5.4/1-2 

 půda, nerosty, horniny, energetické zdroje – OV ČJS 5.4/1,5; MV PV 

 vesmír – galaxie, hvězdy, souhvězdí, planety sluneční soustavy – OV ČJS 5.4/2; MV ČJ, VV, 
HV, PV 

 Země – počasí a podnebí, roční období, rozmanitost podmínek života – OV ČJS 5.4/1-2; 
MV VV 

 živá příroda – OV ČJS 5.4/1,3-4 

 příroda v ČR – OV ČJS 5.4/3; MV VV, PV 

 třídění rostlin a živočichů – OV ČJS 5.4/4; MV VV, PV 
 zoologické a botanické zahrady – OV ČJS 5.4/5,7 

Člověk a jeho zdraví 

 stavba lidského těla – soustava kosterní, svalová, dýchací, trávicí, cévní, vylučovací, 
nervová, smyslová, rozmnožovací – OV ČJS 5.5/1-8; PT OSV 2; MV M, TV, VV, PV, HV 

 člověk a technika – nakloněná rovina, páka, kladka, elektrická energie, informační zdroje – 
OV ČJS 5.4/5-7; PT OSV 10; MV TV, VV 
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6.9 VLASTIVĚDA 

Charakteristika předmětu 

Předmět vlastivěda vyučujeme ve 4. a 5. ročníku vždy dvě hodiny týdně. Obsah učiva navazuje na 
výuku prvouky v 1. až 3. ročníku. Spolu s prvoukou a dále také přírodovědou patří vlastivěda do 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Minimální časovou dotaci pro tyto tři předměty (12 hodin 
týdně) jsme navýšili o dvě hodiny, takže výuce prvouky, přírodovědy a vlastivědy věnujeme na 
prvním stupni celkem 14 hodin (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Výuka vlastivědy je zaměřena na tři základní oblasti, které na druhém stupni budou podrobně 
probírány v samostatných předmětech. V rámci první oblasti se učí poznávat místní i regionální 
skutečnosti (základy zeměpisu), druhá oblast se zaměřuje na vztahy mezi lidmi, na jejich práva 
a povinnosti (základ občanské výchovy) a třetí oblastí je orientace v čase a poznávání dějinných 
souvislostí (základ dějepisu). Výkladová část může být doplňována aktivními metodami výuky, 
např. pozorováním přírodnin, poznáváním organismů, prací s atlasy, vlastivědnými vycházkami 
apod. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme ve vlastivědě obecné zásady uvedené 
kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 učíme žáky pracovat s mapou,  

Obsah učiva 

4. ROČNÍK: 

Místo, kde žijeme 

 mapy – obecně zeměpisné a tematické – OV ČJS 5.1/2-3; MV M, Př, VV 

 domov – prostředí, orientace v místě bydliště – OV ČJS 5.1/1; MV ČJ 

 škola – prostředí a činnost školy, rizikové situace na cestě do školy – OV ČJS 5.1/2; MV VV, 
PV 

 obec, město – poloha, místní krajina, minulost a současnost obce, významné budovy, 
doprava – OV ČJS 5.1/1,3; MV ČJ, VV 

 Česká republika – povrch ČR, vodstvo, zemědělská půda, surovinové zdroje, výroba, obchod 
a služby, kulturní památky, regiony ČR, národ, základy státního zřízení a politického 
systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly – OV ČJS 5.1/4-6; MV ČJ, Př 

 Evropa a svět – evropské státy, Evropská unie, státy EU, cestování – OV ČJS 5.1/1.3.5; MV 
M, Př 

Lidé kolem nás 

 rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, 
život a funkce rodiny – OV ČJS 5.2/1; MV Př 

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, pomoc nemocným 
a sociálně slabým – OV ČJS 5.2/1-2; PT VDO 2; MV ČJ 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost, etické zásady – OV 
ČJS 5.2/1,3; MV ČJ 

 právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy – 
OV ČJS 5.2/2-3; PT VDO 2 

 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné – OV ČJS 5.2/4; MV M 
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 kultura – podoby a projevy kultury – OV ČJS 5.2/5; MV ČJ, HV, VV 

 základní globální problémy – přírodní prostředí, sociální problémy, nesnášenlivost – OV 
ČJS 5.2/5; MV Př 

Lidé a čas 

 orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový 
sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční období – OV ČJS 5.3/1; MV 
M, Př 

 současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní 
potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny – OV ČJS 5.3/5; MV ČJ, Př 

 regionální památky – péče o památky, památky UNESCO – OV ČJS 5.3/2,4; MV ČJ, VV 

 báje, mýty, pověsti – kraj, domov, vlast, rodný kraj a jeho pověsti – OV ČJS 5.3/3-4; MV ČJ, 
HV, VV 

5. ROČNÍK: 

Místo, kde žijeme 

 mapy – obecně zeměpisné a tematické, obsah, grafika – OV ČJS 5.1/3; MV M, VV 

 Evropa a svět – poloha, povrch, podnebí, vodstvo, živočichové v různých oblastech, 
evropské státy, Evropská unie, státy EU, cestování – OV ČJS 5.1/3,5; PT MEGS 1-3, MUV 3; 
MV ČJ, VV 

 Česká republika – ČR jako součást Evropy, kraje ČR, působení lidí na krajinu a životní 
prostředí, nejbližší sousedé (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko) – OV ČJS 5.1/3-5; MV 
ČJ, VV 

Lidé kolem nás 

 právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, 
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na 
reklamaci – OV ČJS 5.2/2-3; PT VDO 1,4; MV ČJ 

 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné, vlastnictví duševních hodnot, hmotný 
a nehmotný majetek, rozpočet a příjmy domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma 
plateb, banka, úspory, půjčky – OV ČJS 5.2/5; MV M 

 kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura – OV ČJS 5.2/4; MV 
ČJ, HV, VV 

 základní globální problémy – významné sociální problémy, životní prostředí a jeho globální 
problémy – OV ČJS 5.2/5; PT MUV 5; MV Př 

Lidé a čas 

 orientace v čase a časový řád – historie naší země od poloviny 19. století až do obnovení 
demokracie v r. 1989 – OV ČJS 5.3/1; MV M, Př 

 současnost a minulost v našem životě – státní svátky a významné dny – OV ČJS 5.3/1,3,5; 
MV ČJ 

 regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost, památky UNESCO 
– OV ČJS 5.3/2,4; MV ČJ, VV 

 

6.10 DĚJEPIS  
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Charakteristika předmětu 

Předmět dějepis navazuje na učivo vlastivědy ve 4. a 5. ročníku. Vyučujeme ho ve všech ročnících 
druhého stupně vždy dvě hodiny týdně. Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Dějepis 
a spolu se vzdělávacím oborem Výchova k občanství patří do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, 
která by měla být vyučována v průběhu druhého stupně alespoň 11 hodin. Tuto minimální časovou 
dotací jsme o jednu hodinu navýšili a oběma předmětům této oblasti (dějepisu a občanské výchově) 
je věnováno v průběhu druhého stupně celkem 12 hodin týdně (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Výuka dějepisu směřuje k poznání lidské společnosti od nejstarších civilizací po současné dějiny 
s důrazem na historii a vývoj českých zemí. Výkladová část může být doplňována aktivními 
metodami výuky, např. prací s mapou a historickým atlasem, skupinovou prací, tematickými 
vycházkami apod. Dle možností jsou organizovány různé exkurze, přednášky nebo besedy 
s odpovídající tématikou. Nadaní žáci se zúčastňují dějepisné olympiády. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v dějepise obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 učíme žáky vyhledávat informace na historické mapě, 

 vedeme žáky k přemýšlení a pochopení příčin a důsledků historických událostí, 
 vedeme žáky k úctě k historickému a kulturnímu dědictví. 

Obsah učiva 

6. ROČNÍK: 

 člověk v dějinách – význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické 
prameny, historický čas a prostor – OV D 9.1/1-3; MV M, Z 

 počátky lidské společnosti – člověk a lidská společnost v pravěku (paleolit, neolit, doba 
bronzová a železná, Keltové a Germáni na našem území) – OV D 9.2/1-3; MV ČJ, P 

 nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury – nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní 
odkaz (vznik prvních států v Mezopotámii, starověký Egypt, starověká Čína a Indie); antické 
Řecko a Řím – OV D 9.3/1-4; MV ČJ, VV 

7. ROČNÍK: 

 křesťanství a středověká Evropa – nový etnický obraz Evropy, stěhování národů; utváření 
států ve východoevropském a západoevropském kulturním okruhu a jejich specifický vývoj 
(Kyjevská Rus, Franská říše, Byzantská říše); islám a islámské říše ovlivňující Evropu 
(Arabové, Turci); Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě; 
křesťanství, papežství, císařství; křížové výpravy; struktura středověké společnosti; kultura 
středověké společnosti – románské a gotické umění a vzdělanost – OV D 9.4/1-5; MV ČJ, 
OV, VV, Z 

 objevy a dobývání, počátky nové doby – renesance, humanismus; husitství, reformace 
a jejich šíření Evropou; zámořské objevy; český stát a velmoci v 15. – 17. století (vnitřní 
vývoj českého státu za vlády Jagellonců a Habsburků, české stavovské povstání a třicetiletá 
válka, nejdůležitější evropské státy) – OV D 9.5/1-5; MV ČJ, OV, VV, Z 

8. ROČNÍK: 

 objevy a dobývání, počátky nové doby – český stát a velmoci v 17. – 18. století (vnitřní vývoj 
českého státu za Habsburků, nejdůležitější evropské státy); barokní kultura a osvícenství – 
OV D 9.5/6-7; MV ČJ, OV, VV, HV, Z 
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 modernizace společnosti – Velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na 
Evropu a svět; vznik USA, industrializace a její důsledky pro společnost; sociální otázka, 
národní hnutí velkých a malých národů; utváření novodobého českého národa; revoluce 
19. století; politické proudy (konzervativismus, liberalismus, demokratismus, socialismus); 
ústava, politické strany, občanská práva; kulturní rozrůzněnost doby; konflikty mezi 
velmocemi; kolonialismus – OV D 9.6/1-6; MV OV, Z, F 

 moderní doba – první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky – OV D 
9.7/1; MV Z, F, Ch 

9. ROČNÍK: 

 moderní doba – nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě; vznik 
Československa, jeho hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy, 
kultura; mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy 
– komunismus, fašismus, nacismus – důsledky pro Československo a svět; druhá světová 
válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; politické, mocenské 
a ekonomické důsledky války – OV D 9.7/1-5; PT MUV 3; MV ČJ, Z, OV, F, Ch 

 rozdělený a integrující se svět – studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků 
reprezentovaných supervelmocemi; politické, hospodářské, sociální a ideologické 
soupeření; vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky; rozpad 
koloniálního systému, mimoevropský svět, problémy současnosti – OV D 9.8/1-4; MV Z, 
OV 

Rozšiřující učivo: 

 věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje; sport a zábava, 
 vnitřní situace v zemích východního bloku. 

6.11 OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Charakteristika předmětu 

Předmět občanská výchova volně navazuje na učivo vlastivědy ve 4. a 5. ročníku. Vyučujeme ho ve 
všech ročnících druhého stupně vždy jednu hodinu týdně. Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího 
oboru Výchova k občanství a spolu se vzdělávacím oborem Dějepis patří do vzdělávací oblasti 
Člověk a společnost, která by měla být vyučována v průběhu druhého stupně alespoň 11 hodin. Tuto 
minimální časovou dotací jsme o jednu hodinu navýšili a oběma předmětům této oblasti (dějepisu 
a občanské výchově) je věnováno v průběhu druhého stupně celkem 12 hodin týdně (viz kapitola 
Učební plán, str. 17). 

Výuka občanské výchovy směřuje k orientaci žáků v sociální realitě, seznamuje je se vztahy v rodině 
i širších společenstvech, rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Učí žáky respektovat základní 
pravidla společenského soužití s důrazem na toleranci a osobní odpovědnost za vlastní chování 
a jednání, a to se všemi důsledky z něho vyplývajících. 

Výkladová část může být doplňována aktivními metodami výuky, např. prací ve skupinách nebo 
tematickými vycházkami apod. Dle možností jsou organizovány různé přednášky nebo besedy 
s odpovídající tématikou. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v občanské výchově obecné zásady 
uvedené v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 
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 umožňujeme žákům poznat jejich individuální učební styl a pomáháme jim osvojit si 
odpovídající postupy učení, 

 pomáháme žákům poznat sebe sama, objektivně se hodnotit a pozitivně formovat svou 
osobnost, 

 vedeme žáky k uvědomění vlastní zodpovědnosti za sebe, své zdraví a život a 
spoluzodpovědnosti za život ve skupinách, ke kterým patří (rodině, škole, státu), 

 rozvíjíme u žáků chápání nutnosti pravidel ve společnosti (norem a zákonů) a jejich 
dodržování. 

Obsah učiva 

6. ROČNÍK: 

 rodina – rodina, rodinné vztahy, manželství, děti, náhradní rodinná péče, rodinný rozpočet 
– OV VO 9.1/6-7,10; 9.3/2; MV RV 

 naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy; vklad 
vzdělání pro život, učební styly – OV VO 9.1/7,10; 9.2/2; PT VDO 1; MV RV 

 naše obec, region, kraj – zajímavá a památná místa, významní rodáci, obecní samospráva, 
ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku – OV VO 9.1/2-3,10; 9.4/2,4; 
MV Z, D, RV 

 naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví, zajímavá a památná místa, co nás proslavilo, 
významné osobnosti; státní symboly, státní svátky, významné dny; naše řeč; menšiny – OV 
VO 9.1/1-2; MV Z, D 

 lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné 
postavení mužů a žen; lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti – 
OV VO 9.1/6,8-9 

 vztahy mezi lidmi – konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti – OV 
VO 9.1/8-9; PT OSV 4; MV RV 

 zásady lidského soužití – morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla 
chování; dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí – OV VO 9.1/3,8,10; PT OSV 7; MV 
RV 

 základní lidská práva – OV VO 9.1/8-9 
 hospodaření – rozpočet domácnosti, základní práva spotřebitelů – OV VO 9.3/2 

7. ROČNÍK: 

 kulturní život – rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice; kulturní 
instituce; masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia – OV VO 9.1/2-5; 
MV D 

 vztahy mezi lidmi – mezilidská komunikace, pravidla slušného chování – OV VO 9.1/7; MV 
RV 

 majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana – OV 
VO 9.3/1; MV M 

 právní základy státu – znaky státu, typy a formy státu – OV VO 9.4/1; MV D 

 státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly – 
OV VO 9.1/10; 9.4/2,4 

 principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický 
pluralismus; volební systém – OV VO 9.4/3-4; PT VDO2-3 

 lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv 
a práv dětí v dokumentech; tolerance k národnostním menšinám, poškozování lidských 
práv, šikana, diskriminace – OV VO 9.1/8-9; 9.4/3,5,8 

 naše obec, region, kraj, vlast – kulturní a přírodní památky a jejich ochrana – OV VO 9.1/3 
 evropská integrace – podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR – OV VO 9.5/1 
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8. ROČNÍK: 

 podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní 
vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál – OV 
VO 9.2/1-3; PT OSV 2; MV RV 

 vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe 
i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení – OV VO 9.2/1,3; PT OSV 11; MV 
RV 

 osobní rozvoj – význam vůle při dosahování cílů, usměrňování vlastností, překonávání 
osobních nedostatků, sebepoznání a sebepojetí – OV VO 9.2/1-4 

 vztahy mezi lidmi – mezilidská komunikace, řešení konfliktů – OV VO 9.1/7; PT OSV 4, 7; 
MV RV 

 výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost – OV VO 9.3/8 

 principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata 
fungování trhu – OV VO 9.3/6 

 státní správa a samospráva – orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich úkoly – 
OV VO 9.4/2,4 

 principy demokracie – znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu; politický 
pluralismus, sociální dialog a jejich význam; volební systém – OV VO 9.4/3-4; PT VDO 4; 
MV D 

 lidská práva – základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; úprava lidských práv 
a práv dětí v dokumentech; poškozování lidských práv, šikana, diskriminace – OV VO 
9.4/3,5,8; PT MUV 3,5; MV D 

 evropská integrace – podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR – OV VO 9.5/1 

9. ROČNÍK: 

 hospodaření – úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; řešení dluhů (dohoda 
s věřitelem, přefinancování úvěru, snížení výdajů, odprodej majetku, přivýdělek ...); 
rozpočet státu; význam daní – OV VO 9.3/2-5,7; MV M 

 peníze – funkce a podoby peněz, formy placení – OV VO 9.3/3 

 banky a jejich služby – hotovostní a bezhotovostní platební styk, debetní a kreditní karta, 
spoření a investování, pojištění vkladů, úvěr a půjčka, bankovní a nebankovní úvěr, zajištění 
úvěru (zástavní právo, ručení); pojištění – OV VO 9.3/3-5; MV M 

 právní řád České republiky – význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany 
občanů, soustava soudů – OV VO 9.4/9 

 protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní 
postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu 
vlastnictví – OV VO 9.4/8,10-11; MV RV 

 právo v každodenním životě – význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky 
z nich vyplývající; základní práva spotřebitele; styk s úřady – OV VO 9.4/5-8; MV ČJ 

 mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její 
výhody; významné mezinárodní organizace – OV VO 9.5/2,6; PT MUV 5; MV Z, D 

 globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek 
a terorismu, možnosti jejich řešení – OV VO 9.5/3-6; MV Z 

6.12 FYZIKA 

Charakteristika předmětu 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 
Minimální časovou dotaci (21 hodin) pro tuto vzdělávací oblast, která zahrnuje dále předměty 
chemie, přírodopis a zeměpis, jsme v průběhu celého druhého stupně navýšili o další čtyři hodiny 
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(viz kapitola Učební plán, str. 17). Předmět fyzika je na naší škole vyučován ve všech ročnících 
druhého stupně vždy dvě hodiny týdně. 

Cílem výuky fyziky je seznámit žáky se základními fyzikálními zákonitostmi a poukázat na 
souvislost s praktickým životem. Výkladová část bývá doplňována demonstračními frontálními 
pokusy, měřením, prací ve skupinách nebo laboratorními pracemi apod. Výuka může být doplněna 
tematickou přednáškou nebo exkurzí. Nadaní žáci se mohou zúčastnit fyzikální olympiády. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme ve fyzice obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, která je nezbytná k úspěšné práci v laboratorních 
cvičeních, 

 vedeme žáky k samostatnému experimentování a porovnávání získaných informací, 

 seznamujeme žáky s environmentálními problémy, učíme je respektovat životní prostředí 
a chovat se s ohledem na udržitelné zdroje, 

 vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s elektrickými 
přístroji. 

Obsah učiva 

6. ROČNÍK:  

 stavba látek – OV F 9.1/2; 9.2/3-4; MV Ch 

 elektrické vlastnosti látek – OV F 9.1/2; 9.6/3; MV Ch 

 magnetické vlastnosti látek – OV F 9.6/5 

 měření veličin a jejich jednotky – OV P 9.1/1,3; PT OSV 1; MV Ch 

 hustota – OV F 9.1/4; MV Ch 
 elektrický proud – OV F 9.6/1-3 

Rozšiřující učivo: 

 magnetické pole elektrického proudu, 
 rozvětvený elektrický obvod. 

7. ROČNÍK: 

 pohyb – pohyb tělesa, pohybové zákony – OV F 9.2/1-2 

 síla – skládání sil, posuvné účinky síly, otáčivé a deformační účinky síly – OV F 9.2/4-6 

 tření – OV F 9.2/5 

 vlastnosti látek – mechanické vlastnosti kapalin a plynů – OV F 9.3/1-2 
 světelné jevy – OV F 9.6/7-8 

8. ROČNÍK: 

 práce a výkon – OV F 9.4/2 

 pohybová a polohová energie – OV F 9.4/1,3 

 vnitřní energie, teplo – OV F 9.1/2; 9.4/4-5; MV VV 

 změny skupenství látek – OV F 9.4/4-5; MV D 

 elektrický náboj, elektrické pole – OV F 9.6/3 

 elektrický proud – OV F 9.4/2; 9.6/2,4 

 elektromagnetické jevy – OV F 9.6/5 
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 střídavý proud – OV F 9.6/2,5 

 zvukové jevy – OV F 9.5/1-2; MV P 
 počasí – OV F 9.3/1; MV Z 

9. ROČNÍK: 

 vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech – OV F 9.6/3; MV Ch 

 vedení elektrického proudu v polovodičích – OV F 9.6/6 

 bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními – OV F 9.6/3 

 elektromagnetické záření – OV F 9.6/7 

 světelné jevy – OV F 9.6/8 

 jaderná energie – OV F 9.1/2; 9.4/5; MV Ch 
 Země a vesmír – OV F 9.7/1-2; MV Z 

6.13 CHEMIE 

Charakteristika předmětu 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 
Minimální časovou dotaci (21 hodin) pro tuto vzdělávací oblast, která zahrnuje dále předměty 
fyzika, přírodopis a zeměpis, jsme v průběhu celého druhého stupně navýšili o další čtyři hodiny 
(viz kapitola Učební plán, str. 17). Předmět chemie vyučujeme v 8. a 9. ročníku vždy dvě hodiny 
týdně. 

Výuka chemie pomáhá žákům porozumět některým přírodním procesům a uvědomit si jejich 
souvislosti s běžným životem. Žáci se učí o významu různých chemických látek pro přírodu a jejich 
vlivu na lidský organismus. Výkladová část bývá doplňována frontálními pokusy nebo 
laboratorními pracemi. Dle možností bývá výuka doplněna exkurzí nebo přednáškou se související 
tématikou. Nadaní žáci se mohou zúčastnit chemické olympiády. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v chemii obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, která je nezbytná k úspěšné práci v laboratorních 
cvičeních, 

 seznamujeme žáky s environmentálními problémy, učíme je respektovat životní prostředí 
a chovat se s ohledem na udržitelné zdroje, 

 vedeme žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s chemikáliemi 
a chemickými pomůckami. 

Obsah učiva 

8. ROČNÍK: 

Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

 vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na 
vlastnosti a stav látek – OV Ch 9.1/1; MV F 

 zásady bezpečné práce – v učebně i v běžném životě – OV Ch 9.1/2 

 nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam – OV Ch 
9.1/2 
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 mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek – OV Ch 
9.1/3 

Směsi 

 směsi – různorodé, stejnorodé roztoky; hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku; 
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok; vliv teploty, míchání 
a plošného obsahu pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku; oddělování 
složek směsí (usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) – OV Ch 9.2/1-4; MV F 

 voda – destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody – OV Ch 9.2/5-6; PT 
EVO 2; MV P 

 vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva – OV Ch 9.2/6; PT EVO 2,3; MV P 

Složení látek a chemické prvky 

 částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový 
obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony – OV Ch 9.3/1; MV F 

 prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické 
soustavě chemických prvků; protonové číslo – OV Ch 9.3/2-3 

 chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických 
a organických sloučenin – OV Ch 9.3/2-3 

Chemické reakce 

 chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, 
molární hmotnost – OV Ch 9.4/1; MV M 

 klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní – 
OV Ch 9.4/2; MV F 

 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích 
látek, katalýza – OV Ch 9.4/3; MV F 

Anorganické sloučeniny 

 oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů – OV Ch 
9.5/1 

 kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce, názvy a použití 
vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů – OV Ch 9.5/1-3; MV P 

 soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, 
vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů – OV Ch 9.5/1-3; MV P 

 tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika – OV Ch 9.7/3 

 hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti – OV Ch 9.7/2 

9. ROČNÍK: 

Pozorování, pokus a bezpečnost práce 

 zásady bezpečné práce – v učebně i v běžném životě – OV Ch 9.1/2 

 nebezpečné látky a přípravky – R-věty, S-věty, varovné značky a jejich význam – OV Ch 
9.1/2 

 mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek – OV Ch 
9.1/3 

Chemické reakce 
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 chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických 
a organických sloučenin – OV Ch 9.3/2-3 

 klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní – 
OV Ch 9.4/2 

 chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou – OV Ch 9.4/1; PT EVO 
2; MV F 

Organické sloučeniny 

 uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami 
a aromatických uhlovodíků – OV Ch 9.6/1 

 paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva – OV Ch 9.6/2; PT EVO 2; MV 
F, D, P, Z 

 deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin – OV 
Ch 9.6/3 

 přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 
v lidském těle – OV Ch 9.6/4-6; PT EVO 2; MV P 

Chemie a společnost 

 chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace 
surovin, koroze – OV Ch 9.7/1 

 průmyslová hnojiva – OV Ch 9.7/3; MV P 

 plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace – OV Ch 9.7/3 

 detergenty, pesticidy a insekticidy – OV Ch 9.7/3; MV P 

 hořlaviny – význam tříd nebezpečnosti – OV Ch 9.7/2; MV D 
 léčiva a návykové látky – OV Ch 9.7/3 

6.14 PŘÍRODOPIS 

Charakteristika předmětu 

Předmět přírodopis navazuje na učivo přírodovědy ve 4. a 5. ročníku. Vyučujeme ho ve všech 
ročnících druhého stupně, od 6. do 9. ročníku, vždy dvě hodiny týdně. Obsah předmětu vychází 
ze vzdělávacího oboru Přírodopis, v 8. ročníku je doplněn vybranými tématy z oboru Výchova 
ke zdraví. Osmihodinová časová dotace předmětu na druhém stupni tedy zahrnuje sedm hodin 
z oboru Přírodopis a jednu hodinu týdně z oboru Výchova ke zdraví (viz Učební plán, str. 17). 

Výuka přírodopisu je zaměřena na vytváření pozitivního vztahu k přírodě. Cílem výuky je na 
základě poznání zvýšit zájem žáků o přírodniny a ochranu životního prostředí s cílem využívání 
získaných poznatků v běžném životě např. při poskytnutí první pomoci nebo aktivní ochraně 
organismů a celých ekosystémů. 

Výkladová část vyučovacích hodin může být doplňována aktivními metodami výuky, např. 
pozorováním přírodnin, poznáváním organismů, prací s atlasy a určovacími klíči, laboratorními 
pracemi, přírodovědnými vycházkami apod. Dle možností jsou organizovány různé exkurze, 
přednášky nebo besedy s přírodovědnou tématikou. Nadaní žáci se zúčastňují biologické 
olympiády. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v přírodopise obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 
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 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, která je nezbytná k úspěšné práci v laboratorních 
cvičeních, 

 učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a odpovědnost za zachování kvalitního 
životního prostředí, 

 učíme žáky bezpečně, účinně a hospodárně používat přírodní materiály, nástroje a vybavení 
odborné přírodovědné učebny. 

Obsah učiva 

6. ROČNÍK: 

 planeta Země – vznik a stavba, vznik života na Zemi, projevy a podmínky života, 
rozmanitost přírody – OV P 9.6/1; PT EVO 2; MV Z, VV 

 život na Zemi – názory na vznik života, vývoj, rozmanitost, projevy života, výživa, dýchání, 
růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty – OV P 9.1/1, 9.4/3 

 organismy a prostředí – třídění organismů, vzájemné vztahy mezi organismy, mezi 
organismy a prostředím; populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému – OV P 9.1/4; 9.7/1-3; MV Z 

 metody poznávání přírody – pozorování lupou a mikroskopem, zjednodušené určovací klíče 
a atlasy – OV P 9.8/1-2 

 základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné – OV P 9.1/2-3; MV Ch 

 morfologie – stavba těla živočichů a rostlin, stavba a funkce jednotlivých částí těla 
(živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné 
a mnohobuněčné, rozmnožování) – OV P 9.1/2-3,5 

 viry a bakterie – výskyt, význam a praktické využití – OV P 9.1/7 

 houby – houby bez plodnic (základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka 
a živé organismy, houby s plodnicemi (stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace 
a první pomoc při otravě houbami) – OV P 9.2/1-2 

 lišejníky – stavba, symbióza, výskyt a význam – OV P 9.2/3 

 systém živočichů – charakteristika skupin – prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, 
měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci), 
významní zástupci jednotlivých skupin – OV P 9.4/1-2 

 význam živočichů – hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, ochrana ohrožených 
druhů – OV P 9.4/4 

 ochrana přírody a životního prostředí – živočišná společenstva, globální problémy a jejich 
řešení, chráněná území – OV P 9.7/1-4 

Rozšiřující učivo: 

 založení herbáře a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů. 

7. ROČNÍK: 

 anatomie a morfologie rostlin – stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin 
(kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) – OV P 9.3/1-2 

 fyziologie rostlin – základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování – OV P 
9.3/3 

 systém rostlin – poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, mechorostů, 
kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců 
– OV P 9.3/4-5 PT EVO 1 (ekosystémy) 

Rozšiřující učivo: 
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 význam rostlin pro člověka a jejich ochrana, projevy chování živočichů, 
 významní biologové a jejich objevy – MV D 

8. ROČNÍK: 

 savci – vývoj, přizpůsobení prostředí, vnitřní stavba těla, třídění (vejcorodí a živorodí, 
hlavní řády savců) – OV P 9.4/1-3 

 fylogeneze a ontogeneze člověka – původ a vývoj člověka, lidská plemena – OV P 9.5/2-3 

 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 – OV P 9.5/1; VZ 9.1/7 

 dědičnost a proměnlivost organismů – podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, 
gen, křížení – OV P 9.1/5-6 

 nemoci, úrazy a prevence – příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných 
nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie, první pomoc – OV P 9.5/4-5 

 životní styl – hygiena duševní činnosti, pozitivní a negativní dopad prostředí a životního 
stylu na zdraví člověka – OV P 9.5/4; VZ 9.1/3,6-8; PT OSV 2 

9. ROČNÍK: 

 nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití 
zástupců, určování jejich vzorků; principy krystalografie – OV P 9.6/2; MV Ch 

 geologické procesy – vnější a vnitřní, příčiny a důsledky – OV P 9.6/3 

 půdy – složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro 
společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace – OV P 
9.6/4 

 vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické změny, vznik života, výskyt typických 
organismů a jejich přizpůsobování prostředí – OV P 9.6/1 

 geologický vývoj a stavba území ČR – Český masiv, Karpaty – OV P 9.6/5; MV Z 

 podnebí a počasí – 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 – OV P 9.6/6; PT EVO 4; MV Z 

 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 – OV P 9.6/6; MV Z 

6.15 ZEMĚPIS 

Charakteristika předmětu 

Předmět zeměpis navazuje na učivo vlastivědy ve 4. a 5. ročníku. Vyučujeme ho ve všech ročnících 
druhého stupně, od 6. do 9. ročníku, vždy dvě hodiny týdně (viz kapitola Učební plán, str. 17). 
Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda, 
přestože některá témata by svým společenskovědním charakterem patřila spíše do oblasti Člověk 
a společnost. 

Výuka zeměpisu umožňuje žákům odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich 
společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Výkladová část 
může být doplňována aktivními metodami výuky, např. pozorováním přírodnin nebo prací s atlasy 
apod. Dle možností jsou organizovány různé exkurze, přednášky nebo besedy se zeměpisnou 
tématikou. Nadaní žáci se mohou zúčastnit zeměpisné olympiády. 

Výchovné a vzdělávací strategie 



95 
 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v zeměpise obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 učíme žáky orientovat se v mapě a vyčíst z ní potřebné informace, 

 podporujeme žáky ve vyhledávání informací o městech, státech a světadílech, 

 vedeme žáky k propojování znalostí získaných v jiných předmětech a k hledání souvislostí 
s informacemi zeměpisnými. 

Obsah učiva 

6. ROČNÍK: 

 komunikační geografický a kartografický jazyk – vybrané obecně používané geografické, 
topografické a kartografické pojmy; základní topografické útvary: důležité body, výrazné 
liniové (čárové) útvary, plošné útvary a jejich kombinace: sítě, povrchy, ohniska – uzly; 
hlavní kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, smluvené značky, 
vysvětlivky; statistická data a jejich grafické vyjádření, tabulky; základní informační 
geografická média a zdroje dat – OV Z 9.1/1,3-4 

 geografická kartografie a topografie – globus, měřítko globusu, zeměpisná síť, poledníky 
a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko 
a obsah plánů a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická 
cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě – 
OV Z 9.1/2; 9.7/1-3 

 Země jako vesmírné těleso – tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání 
ročních období, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas – 
OV Z 9.2/1 

 krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní 
sféry – OV Z 9.2/2 

 systém přírodní sféry na planetární úrovni – geografické pásy, geografická (šířková) pásma, 
výškové stupně – OV Z 9.2/3 

 systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní oblasti – OV Z 9.1/4; MV P 

7. ROČNÍK: 

 světadíly, oceány, makroregiony světa – určující a porovnávací kritéria; jejich přiměřená 
charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměrů s důrazem na vazby 
a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, 
náboženské oblasti, kulturní oblasti) – OV Z 9.3/1-3 (přesah na 2. řádek) 

 modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské 
a environmentální problémy, možnosti jejich řešení – OV Z 9.3/4; 

8. ROČNÍK: 

 krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin – OV Z 9.5/1,3 

 vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany 
přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické 
a environmentální problémy lidstva – OV Z 9.5/2; MV P 

 Evropa – přírodní a sociální charakteristiky kontinentu, regiony Evropy, Evropské integrace 
– OV Z 9.3/4 

 místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, vztahy 
k okolním regionům, základní přírodní a socioekonomické charakteristiky s důrazem na 
specifika regionu důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry) – OV Z 9.6/2-3; MV P 

 Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry a zdroje; 
obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodářské charakteristiky, sídelní 
poměry; rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura hospodářství; 
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transformační společenské, politické a hospodářské procesy a jejich územní projevy 
a dopady; hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení 
do mezinárodní dělby práce a obchodu – OV Z 9.6/1,5; MV OV 

 regiony České republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, 
kraj místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v euroregionech – OV Z 
9.6/4 

9. ROČNÍK 

 obyvatelstvo světa – základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické 
hospodářské a kulturní charakteristiky – OV Z 9.4/1,4; MV P, D, OV 

 globalizační společenské, politické a hospodářské procesy – aktuální společenské, sídelní, 
politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace, 
suburbanizace – OV Z 9.4/5; MV D 

 světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé 
hospodářského rozvoje a životní úrovně – OV Z 9.4/3; MV P, Ch, F, OV 

 regionální společenské, politické a hospodářské útvary – porovnávací kritéria: národní 
a mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní 
a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská seskupení 
(integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska – OV Z 9.4/2,6; 
PT VDO 2,4; MV OV 

6.16 HUDEBNÍ VÝCHOVA  

Charakteristika předmětu 

Předmět hudební výchova je vyučován v každém ročníku prvního i druhého stupně, vždy jednu 
hodinu týdně. Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Umění a kultura a využívá časovou 
dotaci 5 hodin na prvním stupni a 4 hodiny na druhém stupni (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Prostřednictvím předmětu Hudební výchova učíme žáky aktivně vnímat hudbu a zpěv, rozvíjíme 
jejich hudební vokální i instrumentální schopnosti, seznamujeme je se základy hudební nauky. 
Hlavním cílem hudební výchovy je poskytnou žákům všeobecný přehled o nejvýznamnějších 
hudebních stylech a žánrech v historii i v současnosti a naučit je respektu ve vztahu k nim. 
Výkladová a praktická část výuky bývá doplňována např. poslechem různých skladeb, dle možností 
mohou být zařazovány návštěvy koncertů nebo různé přednášky a pořady s hudební tématikou. 
Nadaní žáci se zúčastňují hudebních soutěží. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

V předmětu rozvíjíme klíčové kompetence uvedené v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie 
(str. 6) a navíc: 

 učíme žáky naslouchat a rozvíjíme v nich schopnost empatie, 

 vedeme žáky k toleranci i těch hudebních žánrů, které jim nejsou tak blízké, 

 seznamujeme žáky s významnými uměleckými díly a jejich autory a vedeme je k tomu, aby 
si vážili kulturního dědictví. 

Obsah učiva 

1.-3. ROČNÍK 

 vokální činnosti – pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, říkadla, lidové i umělé písně, 
hymna – OV HV 3.1/1-2; MV ČJ 
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 instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře, rytmizace – OV 
HV 3.1/1 

 hudebně pohybové činnosti – taktování, pohybový doprovod znějící hudby – OV HV 3.1/1-
4; MV ČJ, TV 

 poslechové činnosti – lidský hlas, hudební nástroj – OV HV 3.1/5-6 

4.-5. ROČNÍK 

 vokální činnosti – pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, hudební rytmus ve 2/4, ¾, 4/4 
taktu, dvojhlas a vícehlas, intonace a vokální improvizace, notová osnova, houslový klíč – 
OV HV 5.1/1-5; MV ČJ 

 instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře, rytmizace – OV 
HV 5.1/3,5 

 hudebně pohybové činnosti – taktování, pohybový doprovod znějící hudby, ztvárnění hudby 
pohybem, vyjadřování pocitů a představ – OV HV 5.1/7; MV ČJ, TV 

 poslechové činnosti – lidský hlas, hudební nástroj – OV HV 5.1/4,6 

6.-9. ROČNÍK 

 vokální činnosti – pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, rytmus, intonace a vokální 
improvizace, reflexe vokálního projevu, rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, 
orientace v notovém záznamu – OV HV 9.1/1-4,6 

 instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře, vyjadřování 
představ a myšlenek pomocí hudebního nástroje, rytmizace – OV HV 9.1/1,4 

 hudebně pohybové činnosti – taktování, pohybový doprovod znějící hudby – OV HV 9.1/8; 
MV TV 

 poslechové činnosti – hudební žánry (lidová hudba, vážná hudba, jazz, rock, pop, metal, 
elektronica) – OV HV 9.1/6; MV D 

 orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – OV HV 9.1/5,7 

Rozšiřující učivo: 

 významní čeští a světoví hudební skladatelé, jejich tvorba, 

 významní hudební interpreti, 
 významné hudební události, poslech koncertu. 

6.17 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Charakteristika předmětu 

Předmět výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících základního vzdělávání. V prvních dvou 
ročnících a v posledních dvou ročnících vyučujeme výtvarnou výchovu jednu hodinu týdně, 
v ostatních ročnících (třetím až sedmém) dvě hodiny týdně. Obsah předmětu vychází ze vzdělávací 
oblasti Umění a kultura. Minimální časovou dotaci pro tuto oblast, která pro výtvarnou a hudební 
výchovu byla stanovena Rámcovým vzdělávacím programem na 10 hodin na prvním stupni, jsme 
navýšili o 2 hodiny, pro druhý stupeň využíváme minimální časovou dotaci ve výši 10 hodin na oba 
předměty (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Výuka může být spojována do dvouhodinových bloků vyučovaných jednou za čtrnáct dní. 

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova umožňuje žákům i jiné než racionální vnímání 
a poznávání okolního světa. Dochází při něm k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti 
jedince k uměleckému dílu, podporuje se vyjadřování prostřednictvím nonverbálních prostředků. 
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Výuka výtvarné výchovy může být podle možností doplňována návštěvami výstav a stálých expozic, 
příležitostně se účastníme výtvarných soutěží. Nejzdařilejší výtvarné práce žáků necháváme 
zapaspartovat a zdobíme jimi interiéry školy. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme ve výtvarné výchově obecné zásady 
uvedené v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 vedeme žáky k pochopení umění jako specifického prostředku komunikace, 

 učíme žáky chápat umění a kulturu jako neoddělitelnou součást lidské existence, 

 vedeme žáky k pochopení a poznání uměleckých hodnost v širších sociálních a kulturních 
souvislostech, 

 vedeme žáky k hodnocení vlastní tvorby i tvorby ostatních, k respektování jiného pohledu 
a způsobu vyjádření. 

Obsah učiva 

1.-3. ROČNÍK: 

 smyslové vnímání – linie, tvar, struktura, textura, barvy, uspořádání prvků v ploše – OV VV 
3.1/1-2; MV ČJ, HV 

 témata – postava, krajina, úlohy dekorativního charakteru – OV VV 3.1/4; PT OSV 5; MV 
Prv, ČJ 

 výtvarné techniky – vodové a temperové barvy, koláž – OV VV 3.1/3 

 subjektivní vyjádření – rozvíjení představivosti; hodnocení vlastní práce i práce ostatních – 
OV VV 3.1/5; MV ČJ, HV 

4.-5. ROČNÍK: 

 smyslové vnímání – linie, tvar, struktura, textura, barvy, uspořádání prvků v ploše, statické 
i dynamické vyjádření – OV VV 5.1/1,6 

 témata – postava, portrét, krajina, zátiší, vyhledávání zajímavých pohledů a detailů, úlohy 
dekorativního charakteru – OV VV 5.1/3; MV Př, M 

 výtvarné techniky – vodové a temperové barvy, perokresba, koláž – OV VV 5.1/4 

 subjektivní vyjádření – vyjádření fantazie, rozvíjení představivosti; hodnocení vlastní práce 
i práce ostatních – OV VV 5.1/2-3,5,7; PT OSV 5; MV ČJ 

6.-9. ROČNÍK: 

 smyslové vnímání – linie, tvar, struktura, textura, barvy, uspořádání prvků v ploše, prostoru 
a časovém průběhu, statické i dynamické vyjádření – OV VV 9.1/1-2 

 témata – postava, portrét, krajina, zátiší, perspektiva, písmo, vyhledávání zajímavých 
pohledů a detailů, výtvarné zjednodušení, úlohy dekorativního charakteru – OV VV 9.1/1-5; 
PT OSV 5; MV P, M, Z 

 výtvarné techniky – vodové a temperové barvy, perokresba, koláž, frotáž a vybrané 
netradiční techniky – OV VV 9.1/3-8 

 výtvarné umění – základy výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství), základní 
umělecké směry a slohy – OV VV 9.1/3,6-8; MV D, OV 

 subjektivní vyjádření – vyjádření emocí, nálad, fantazie, rozvíjení představivosti; hodnocení 
vlastní práce i práce ostatních – OV VV 9.1/3-5; PT OSV 5; MV ČJ 

6.18 TĚLESNÁ VÝCHOVA  
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Charakteristika předmětu 

Předmět tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících prvního i druhého stupně vždy dvě hodiny 
týdně. Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk 
a zdraví a je doplněn vybranými tématy z oboru Výchova ke zdraví ze stejné vzdělávací oblasti 
(viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Výuka tělesné výchovy probíhá na prvním stupni v třídním kolektivu společně pro chlapce a dívky. 
Na druhém stupni jsou na hodiny tělesné výchovy vyučovány odděleně pro chlapce a dívky 
z důvodu rozdílné výkonnosti dané vývojovou diferencovaností obou pohlaví. V případě 
málopočetných tříd je možné spojovat na 2. stupni výuku napříč ročníky. 

Vzdělávací obor vede k podpoře zdraví a tělesné zdatnosti. Směřuje také k poznání a dalšímu 
rozvoji vlastních pohybových aktivit, možností a zájmů. 

Výuka tělesné výchovy probíhá obvykle ve dvouhodinovém bloku. V závislosti na ročním období 
a aktuálním počasí je k výuce využívána víceúčelová sportovní hala v blízkosti školy, fotbalové 
hřiště Sokolu Lipence nebo okolní příroda. 

Výuku tělesné výchovy je možné za určitých podmínek doplnit výcvikem plavání nebo zimních 
sportů (viz učební plány). Týdenní pobyt na horách s výukou různých druhů zimních sportů 
(sjezdové a běžecké lyžování, snowboarding aj.) nabízíme obvykle přednostně žákům 4.-5. ročníku. 
V průběhu roku je možné se zapojovat do soutěží v různých sportovních odvětvích, účastnit se 
přátelských zápasů mezi třídami nebo školami v okolí apod. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v tělesné výchově obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 vedeme žáky k užívání názvosloví v tělesné výchově, 

 pomáháme žákům poznat smysl a cíl tělesných aktivit, 

 vedeme žáky ke spolupráci při týmových činnostech, 

 vedeme žáky k zásadám bezpečného chování při sportovních činnostech, 

 učíme žáky organizovat vlastní činnost a aktivity ve skupinách, 
 vedeme žáky k bezpečnému užívání cvičebního nářadí a náčiní. 

Obsah učiva 

1.-3. ROČNÍK: 

 význam sportu – význam pohybu pro zdraví, rozvoj zdatnosti, hygiena a organizace při 
pohybových hrách, význam rozcvičky, bezpečnost při sportu, zásady fair-play – OV TV 
3.1/1,3-5; PT OSV 3; MV Prv 

 průpravné a pohybové hry – hry na rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, obratnosti, 
pohyblivosti, koordinace – OV TV 3.1/2-3,5 

 základy gymnastiky – kotoul vpřed a vzad, chůze po kladině s dopomocí – OV TV 3.1/2,5 

 základy atletiky – sprint do 60 m, motivovaný vytrvalostní běh v terénu do 10 min., hod 
míčkem – OV TV 3.1/2,5; MV M 

 základy sportovních her – držení míče jednoruč i obouruč, manipulace s míčem, házení, 
chytání – OV TV 3.1/2-3,5; PT OSV 9; MV M 

 komunikace v TV – základy tělovýchovné terminologie (stoj, dřep, upažení, vzpažení, …) – 
OV TV 3.1/5 
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4.-5. ROČNÍK 

 význam sportu – význam pohybu pro zdraví, rozvoj zdatnosti, hygiena a organizace při 
pohybových hrách, význam rozcvičky, bezpečnost při sportu, zásady fair-play, zdroje 
informací o pohybových činnostech – OV TV 5.1/1 -2,4,6-8,10; MV Prv 

 průpravné a pohybové hry – hry na rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, obratnosti, 
pohyblivosti, koordinace – OV TV 5.1/2-3,5-6 

 základy gymnastiky – kotoul vpřed a vzad a jeho modifikace, stoj na rukou, přeskok přes 
kozu, chůze po kladině – OV TV 5.1/2,5-6 

 základy atletiky – sprint do 60 m, vytrvalostní běh 1 km, běh v terénu do 15 min., skok do 
dálky, hod míčkem – OV TV 5.1/5-6,9; MV M 

 základy sportovních her – držení míče jednoruč i obouruč, manipulace s míčem, házení, 
chytání – OV TV 5.1/5-8; MV M 

 komunikace v TV – základy tělovýchovné terminologie (stoj, dřep, upažení, vzpažení, …) – 
OV TV 5.1/5,7-8 

 posuzování pohybových dovedností – měření sportovních výkonů – OV TV 5.1/6,8-9   

6.-9. ROČNÍK: 

Činnosti ovlivňující zdraví 

 význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců – OV TV 
9.1/1-2; MV RV 

 zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj zdatnosti, kondiční programy, manipulace se 
zatížením – OV TV 9.1/3; VZ 9.1/5; MV P 

 hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech – v nestandardním prostředí, první pomoc 
při TV a sportu v různém prostředí a klimatických podmínkách, improvizované ošetření 
poranění a odsun raněného, kompenzační a relaxační techniky – OV TV 9.1/4-5; VZ 9.1/10; 
MV RV 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

 pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity – OV TV 9.2/1 

 gymnastika – modifikace kotoulů, přemet stranou, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí 
– OV TV 9.2/2 

 estetické a kondiční formy cvičení s hudbou – základy rytmické gymnastiky, cvičení 
s náčiním; kondiční formy cvičení pro daný věk žáků – OV TV 9.2/2; MV HV 

 úpoly – základy sebeobrany, úpolové hry – OV TV 9.2/1 

 atletika – sprint do 100 m, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, 
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem nebo granátem, vrh koulí – OV TV 9.2/1-2; MV P 

 sportovní hry – základy odbíjené a basketbalu – herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie – OV TV 9.2/1-2 

Činnosti podporující pohybové učení 

 komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, 
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, vzájemná komunikace a spolupráce při 
osvojovaných pohybových činnostech – OV TV 9.3/1; PT OSV 9; MV ČJ 

 organizace prostoru a pohybových činností – v nestandardních podmínkách; sportovní 
výstroj a výzbroj – výběr, ošetřování – OV TV 9.3/2 

 historie a současnost sportu – významné soutěže a sportovci, olympismus – olympijská 
charta – OV TV 9.3/2; MV D 

 pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží – OV TV 9.3/3-4 

 zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech – OV TV 9.3/6; MV 
OV 
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 měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování – 
OV TV 9.3/5,7; MV M 

Rozšiřující učivo – další pohybové činnosti zařazené dle okolností: 

 lyžování, snowboarding – hry na sněhu, sjezdové a běžecké lyžování, 

 turistika a pobyt v přírodě – zásady při pohybu v dopravních prostředcích, táboření 
v přírodě, pohyb v terénu, ochrana přírody, 

 bruslení, 

 kruhový trénink, 
 další aktivity zařazované dle aktuálních podmínek. 

6.19 PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Charakteristika předmětu 

Předmět pracovní výchova je vyučován v 1.-5. ročníku vždy jednu hodinu týdně. Obsah předmětu 
vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a využívá povinnou časovou dotaci 5 hodin pro 
první stupeň (viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Pracovní výchova je cíleně zaměřena na získání a upevnění praktických pracovních návyků 
a dovedností. Postihuje široké spektrum pracovních činností, žáci se učí pracovat s různými 
materiály, učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost, a to samostatně a později 
i v týmu. Do pracovní výchovy je začleněna v rámci možností také péče o květiny a zeleň 
v bezprostředním okolí školy a dále také péče o prostředí ve školní budově. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v pracovní výchově obecné zásady 
uvedené v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 budujeme u žáků pozitivní vztah k práci, 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků, k organizaci 
a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i běžném 
životě, 

 vedeme žáky k tvořivosti a užívání vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání 
úsilí na dosažení kvalitního výsledku. 

Obsah učiva 

1.-3. ROČNÍK: 

 práce s drobným materiálem – seznámení se základními pracovními materiály a jejich 
vlastnostmi (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.), funkce, 
využití a bezpečnost při práci s pracovními pomůckami a nástroji, jednoduché pracovní 
operace a postupy, organizace práce – OV ČSP 3.1/1-2; MV ČJ, M, Prv 

 konstrukční činnosti – plošné, prostorové a konstrukční stavebnice, sestavování modelů – 
OV ČSP 3.2/1; MV M 

 pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa 
rostlin, osivo, pěstování rostlin ze semen, pěstování pokojových rostlin – OV ČSP 3.3/1-2; 
MV Prv 

 příprava pokrmů – výběr, nákup a skladování potravin, zdravá strava, jednoduchá úprava 
stolu, pravidla správného stolování – OV ČSP 3.4/1-2; MV M, Prv 
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4.-5. ROČNÍK: 

 práce s drobným materiálem – seznámení se základními pracovními materiály a jejich 
vlastnostmi (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.), lidové 
zvyky, tradice a řemesla; funkce, využití a bezpečnost při práci s pracovními pomůckami 
a nástroji, jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce – OV ČSP 5.1/1-4; MV 
ČJ, M, Př, Vl 

 konstrukční činnosti – plošné, prostorové a konstrukční stavebnice, sestavování modelů, 
práce s návodem, předlohou a jednoduchým náčrtem – OV ČSP 5.2/1-3; MV M 

 pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa 
rostlin, osivo, pěstování rostlin ze semen, pěstování pokojových rostlin, rostliny jedovaté, 
rostliny jako drogy, alergie – OV ČSP 5.3/1-4; MV Př 

 příprava pokrmů – výběr, nákup a skladování potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla 
správného stolování, základní vybavení kuchyně, historie a význam techniky v kuchyni – 
OV ČSP 5.4/1-4; MV ČJ, M, Př, Vl 

6.20 RODINNÁ VÝCHOVA  

Charakteristika předmětu 

Předmět rodinná výchova je vyučován jednu hodinu týdně ve všech ročnících druhého stupně 
s celkovou časovou dotací 4 hodiny. Je to předmět integrovaný, zahrnuje témata vzdělávací oblasti 
Člověk a svět práce pro druhý stupeň s časovou dotací 3 hodiny a je doplněn vybranými tématy 
oboru Výchova ke zdraví s časovou dotací 1 hodiny ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 
(viz kapitola Učební plán, str. 17). 

Rodinnou výchovu vnímáme jako předmět, který má žáky prakticky připravit na budoucí rodinný 
život. Z osmi tematických okruhů, které nabízí Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání, realizujeme v plném rozsahu okruhy Svět práce a Pěstitelské práce, chovatelství, podle 
možností a aktuálních podmínek zařazujeme i další témata z ostatních okruhů, kterými jsou např. 
práce s technickými materiály, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, využití digitálních 
technologií apod. 

Výuka probíhá v běžných třídách, v případě potřeby je možné spojovat výuku do dvouhodinových 
bloků vyučovaných jednou za čtrnáct dní, případně je možné dělit resp. spojovat žáky do skupin 
podle pohlaví. Ve výuce rodinné výchovy mají kromě bloků teoretických velký prostor praktické 
činnosti, příležitostně může být výuka doplněna různými výstavami nebo exkurzemi s tématikou 
doplňující a rozšiřující probíraná témata, dle možností zařazujeme také zážitkové kurzy na 
středních školách. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v rodinné výchově obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 budujeme u žáků pozitivní vztah k práci, 

 vedeme žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků, k organizaci 
a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i běžném 
životě, 

 vedeme žáky ke spolupráci ve skupině, 

 učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti a odpovědnost za zachování kvalitního 
životního prostředí, 

 učíme žáky bezpečně, účinně a hospodárně používat nástroje a přístroje, 
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 vedeme žáky k tvořivosti a užívání vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání 
úsilí na dosažení kvalitního výsledku. 

Obsah učiva 

6.-7. ROČNÍK: 

Pěstitelské práce a chovatelství 

 základní podmínky pro pěstování – půda, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy – OV ČSP 
9.3/1-3; MV P, Ch 

 zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování – OV ČSP 9.3/1-3; MV P 

 ovoce – druhy ovoce, způsob pěstování, uskladnění a zpracování – OV ČSP 9.3/1-3; MV P 

 okrasné a pokojové rostliny – základy ošetřování okrasných a pokojových rostlin, péče 
o rostliny ve škole a o zeleň v bezprostředním okolí školy – OV ČSP 9.3/1-3; MV P 

 léčivé rostliny a koření – druhy, pěstování, účinky a využití, rostliny jedovaté, rostliny jako 
drogy a jejich zneužívání, alergie – OV ČSP 9.3/1-3; MV P 

 chovatelství – podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu, chov domácích zvířat, zásady 
bezpečného kontaktu se zvířaty – OV ČSP 9.3/4-5; MV P  

Výchova ke zdraví 

 vztahy mezi lidmi a formy soužití – kamarádství, přátelství, láska, manželství a rodičovství, 
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (rodina, škola, obec, spolek apod.) – OV VZ 
9.1/1-2; PT MUV 2, OSV 6; MV HV, OV  

 rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – stres, závislosti, psychická onemocnění, rizikové 
chování, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana člověka za mimořádných událostí, 
formy a stupně násilí a zneužívání – OV VZ 9.1/4, 13-16; MV OV  

 zdravý způsob života a péče o zdraví – výživa a zdraví, vlivy vnějšího a vnitřního prostřední 
na zdraví, tělesná a duševní hygiena, denní režim, péče ozdraví, rizika ohrožující zdraví 
a jejich prevence, hodnota a podpora zdraví, základy první pomoci – OV VZ 9.1/4,9; MV TV 

 hodnota a podpora zdraví – zdraví a nemoc, zdravý životní styl – OV VZ 9.1/9 

 změny v životě člověka a jejich reflexe – tělesné a duševní změny v dětství, pubertě 
a dospívání; sexuální dospívání, promiskuita, problémy těhotenství a rodičovství 
mladistvých, poruchy pohlavní identity – OV VZ 9.1/11-12; MV P  

 osobnostní a sociální rozvoj – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, 
pomáhající a prosociální chování – OV VZ 9.1/1-2; PT OSV 3, 8; MUV 2; MV OV 

Rozšiřující učivo: 

 potraviny – výběr, nákup a skladování potravin, skupiny potravin, sestavování jídelníčku, 

 kuchyně – základní vybavení kuchyně, bezpečnost a hygiena provozu, elektrické spotřebiče, 

 stolování – jednoduché prostírání i slavnostní stolování, obsluha a chování u stolu, 

 příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby tepelné úpravy, pečení, 
zavařování, 

 významné dny roku, 
 významné církevní svátky. 

8.-9. ROČNÍK: 

Svět práce 
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 trh práce – povolání, druhy pracovišť a pracovních činností; kvalifikační, zdravotní 
a osobnostní požadavky; rovnost příležitostí na trhu práce – OV ČSP 9.8/1,4; MV OV  

 volba profesní orientace – základní principy, sebepoznávání, osobní vlastnosti a schopnosti, 
vlivy na volbu profesní orientace, využívání poradenských služeb – OV ČSP 9.8/2 

 možnosti vzdělávání – učební a studijní obory, přijímací řízení, způsob výběru správné 
školy – OV ČSP 9.8/3  

 zaměstnání – způsob hledání zaměstnání, možnosti regionu, životopis a motivační dopis, 
pohovor u zaměstnavatele, nezaměstnanost, úřad práce, práva a povinnosti zaměstnanců 
i zaměstnavatelů – OV ČSP 9.8/4; PT MEV 7; MV ČJ  

 podnikání – nejčastější formy podnikání – OV ČSP 9.8/4; MV ČJ, OV  

Pěstitelské práce a chovatelství 

 základní podmínky pro pěstování – půda, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy – OV ČSP 
9.8/1,4; MV P, Ch  

 zelenina – osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování – OV ČSP 9.8/1,4; PT MEV 
7; MV P  

 ovoce – druhy ovoce, způsob pěstování, uskladnění a zpracování – OV ČSP 9.8/1,4; PT 
MEV 7; MV P  

 okrasné a pokojové rostliny – základy ošetřování okrasných a pokojových rostlin, péče 
o rostliny ve škole a o zeleň v bezprostředním okolí školy – OV ČSP 9.8/1,4; PT MEV 7; MV 
P  

 léčivé rostliny a koření – druhy, pěstování, účinky a využití, rostliny jedovaté, rostliny jako 
drogy a jejich zneužívání, alergie – OV ČSP 9.8/1,4; PT MEV 7; MV P  

 chovatelství – podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu, chov domácích zvířat, zásady 
bezpečného kontaktu se zvířaty – OV ČSP 9.3/4-5; PT MEV 7; MV P  

Výchova ke zdraví 

 vztahy mezi lidmi a formy soužití – kamarádství, přátelství, láska, manželství a rodičovství, 
vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (rodina, škola, obec, spolek apod.) – OV VZ 
9.1/2 MV ČJ, HV, OV  

 změny v životě člověka a jejich reflexe – tělesné a duševní změny v dětství, pubertě 
a dospívání; sexuální dospívání, promiskuita, problémy těhotenství a rodičovství 
mladistvých, poruchy pohlavní identity – OV VZ 9.1/11-12; MV P  

 zdravý způsob života a péče o zdraví – výživa a zdravím, vlivy vnějšího a vnitřního 
prostřední na zdraví, tělesná a duševní hygiena, denní režim, péče o zdraví, rizika ohrožující 
zdraví a jejich prevence, hodnota a podpora zdraví, základy první pomoci – OV VZ 9.1/4,9, 
13-16; MV TV 

 rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – stres, závislosti, psychická onemocnění, rizikové 
chování, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana člověka za mimořádných událostí, 
formy a stupně násilí a zneužívání – OV VZ 9.1/4, 13-16 

 hodnota a podpora zdraví – zdraví a nemoc, zdravý životní styl – OV VZ 9.1/5, 7-9 

 osobnostní a sociální rozvoj – sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, 
pomáhající a prosociální chování – OV VZ 9.1/1-2; PT OSV 3,6,8; MUV 2; MV ČJ, OV  

Rozšiřující učivo: 

 příprava pokrmů – studená kuchyně, vaření, pečení, stolování, 
 významné dny roku. 

6.21 ETICKÁ VÝCHOVA  
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Charakteristika předmětu 

Předmět etická výchova jsme vybrali z doplňujících vzdělávacích oborů jako důležitou součást 
výchovy žáků. Je vyučován jednu hodinu týdně v šestém ročníku. (viz kapitola Učební plán, str. 17).  

Etickou výchovu vnímáme jako důležitý doplněk výchovy v rodině. Je výchovou k prosociálnosti, 
tedy k chování zaměřenému na pomoc nebo prospěch jiných osob nebo skupin bez očekávání 
odměny. Výuka probíhá v běžných třídách, v případě potřeby je možné spojovat výuku do 
dvouhodinových bloků vyučovaných jednou za čtrnáct dní. Výuka etické výchovy stojí především na 
prožitkových aktivitách.  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využíváme v etické výchově obecné zásady uvedené 
v kapitole Výchovné a vzdělávací strategie (str. 6) a navíc: 

 k výuce využíváme aktivační metody,  

 předkládáme žákům dostatek podnětů k řešení modelových situací v mezilidských vztazích, 

 vedeme žáky k hledání souvislostí  mezi chováním jednotlivce a vzniklými konfliktními 
situacemi,  

 učíme žáky používat verbální i neverbální komunikaci, 

 nenásilnou formou vybízíme žáky k prosociálnosti a dané situace spojujeme s vhodnými 
argumenty, 

 učíme žáky přijímat druhého takového, jaký je, 

 vedeme žáky k neagresivnímu řešení konfliktů a k asertivnímu prosazení vlastního názoru, 
 učíme žáky chápat a ztotožnít se se základními etickými pravidly. 

Obsah učiva 

6. ROČNÍK: 

Základní témata 

 mezilidské vztahy a komunikace – základní prvky verbální komunikace, základy neverbální 
komunikace, komunikace citů – OV EV 9.1/1,10; MV OV 

 důstojnost lidské osoby – sebepoznání, sebeovládání, pozitivní hodnocení sebe i druhých, 
akceptace ostatních – OV EV 9.1/2; MV OV 

 kreativita a iniciativa – řešení prolbémů, základy spolupráce – OV EV 9.1/6,8,9; MV OV 

 empatie – komunikace citů, interpersonální a sociální empatie – OV EV 9.1/3,7;  

 základy asertivního chování – OV EV 9.1/4;  

 reálné a zobrazené vzory – pozitivní vzory versus pochybné idoly, význam médií, kritické 
vnímání působení médií – OV EV 9.1/5;  

Rozšiřující učivo: 

 etické hodnoty – osobní odpovdědnost, smysl života, svědomí 

 sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, nezralé rodičovství 

 rodina – hodnota rodiny, komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, ke stáří 

 duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým 
názorem 

 ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, vztah mezi ekonomickou a etikou 

 ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, zodpovědnost 
za životní prostředí 
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7 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu. V minulých letech jsme vyučovali volitelné 
předměty dvě hodiny týdně. Od školního roku 2013/2014 volitelné předměty nenabízíme, protože 
časovou dotaci na ně vymezenou jsme věnovali povinnému zavedení druhého cizího jazyka. 

K nabídce volitelných předmětů bychom se v budoucnosti rádi vrátili. Z ekonomických důvodů to 
bude možné tehdy, až se dostatečně zvýší počet žáků druhého stupně, abychom mohli vyjít vstříc 
zájmům žáků a bylo možné vytvořit více tematických skupin napříč 7.-9. ročníky. 

8 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 

Nepovinné předměty nejsou součástí učebního plánu, ale úspěšně na něj navazují. Pro každý školní 
rok mohou být nabízeny na základě organizačních a personálních možností školy. Mohou být 
navštěvovány i žáky napříč ročníky, vždy v závislosti na obsahu učiva. Podle charakteru předmětu 
jsou vyučovány v učebně, počítačové učebně nebo v tělocvičně. 

9 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 

Hodnocení žáků a autoevaluace školy zajišťují pro žáky, rodiče i školu samotnou zpětnou vazbu 
o tom, jak funguje vnitřní systém školy. 

9.1.1 HODNOCENÍ ŽÁKA 

Hodnocení má poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, 
jak danou problematiku v předmětu zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil 
a v čem ještě chybuje. Hodnocení není primárně zaměřeno na porovnávání s ostatními spolužáky, 
ale vyzdvihuje individuální pokrok každého žáka a jeho součástí je také hodnocení chování 
a projevů žáka. 

Činnosti s hodnocením spojené jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu v průběhu 
celého školního roku. Ve vhodných případech do hodnocení zapojujeme i žáky a podporujeme také 
jejich sebehodnocení. 

Pravidla pro hodnocení vycházejí z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, 
v aktuálním znění. 

ZPŮSOBY, ZÁSADY A KRITERIA  HODNOCENÍ 

Způsoby hodnocení 

 hodnocení prospěchu žáků na naší škole probíhá ve všech ročnících a všech předmětech 
formou klasifikace prostřednictvím pěti klasifikačních stupňů; 

 ve výjimečných případech může být na základě písemné žádosti rodičů podložené 
doporučujícím stanoviskem příslušného odborníka (např. speciální pedagog, psycholog 
apod.) povoleno ředitelkou školy pro jeden nebo více předmětů slovní hodnocení, které 
dává učiteli možnost podrobněji popsat pokroky a nedostatky žáka ve vztahu 
k vyučovanému předmětu, vždy však musí být možno v případě potřeby převést jej na 
klasifikační stupeň; 
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 na prvním stupni může být slovní hodnocení použito jako doplňující způsob k hodnocení 
klasifikačními stupni; rodiče je mohou obdržet e-mailem, při konzultaci s učiteli nebo na 
třídních schůzkách a jeho význam je především motivační. 

Obecné zásady hodnocení 

 klasifikace není cílem školní práce, ale slouží jako prostředek kontroly úrovně zvládnutí 
učiva; 

 hodnocení není samoúčelné, z objevených chyb je potřeba vyvodit důsledky, uvědomit si 
nedostatky a napravit je; 

 při klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi; 

 do hodnocení je promítnuto více faktorů: vědomosti a dovednosti, pracovní postup, práce 
s informacemi, pracovní morálka a pečlivost vypracovávání zadaných úkolů, aktivita žáka, 
motivace, jeho možnosti a osobní pokrok, případně i jeho dočasná indispozice; 

 podklady pro klasifikaci učitel získává v průběhu celého školního roku, a to sledováním 
práce žáka a dále písemným, ústním i praktickým zkoušením; 

 rodiče získávají přehled o klasifikaci ze žákovské knížky, kam jsou průběžně zapisovány 
všechny známky, které žáci získají (výjimkou jsou 1.-3. třídy, kdy jsou do žákovské knížky 
zapisovány jen známky významnějšího charakteru); 

 nedostatečný prospěch nebo výrazné zhoršení prospěchu v předmětu (o více než jeden 
stupeň) jsou včas a prokazatelným způsobem oznámeny rodičům. 

Kritéria hodnocení 

 kritéria pro jednotlivé vyučovací předměty jsou stanovena vyučujícími těchto předmětů, 
žáci jsou s nimi seznámeni na obecné úrovni na začátku školního roku a rodiče na první 
třídní schůzce školního roku, specifikace kritérií je prováděna vždy při zadání konkrétního 
úkolu; 

 nejčastěji používanými kritérii hodnocení napříč vyučovacími předměty jsou: 
o věcná správnost, 
o úplnost řešení, 
o formální správnost (pokud je součástí zadání), 
o správné použití osvojených znalostí, vědomostí, dovedností; 

 hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných je 
konzultováno s odbornými pracovníky, především se speciálním pedagogem 
a psychologem. 

HODNOCENÍ PROSPĚCHU 

K hodnocení prospěchu v průběhu školního roku používáme rozšířenou klasifikační škálu (včetně 
hvězdiček, plusů a mínusů apod.), na vysvědčení je používána pětistupňová škála známek: 

 1 – výborný, 

 2 – chvalitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatečný, 

 5 – nedostatečný. 

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 

V průběhu školního roku využíváme k hodnocení chování žáka výchovných a motivující opatření, 
která mohou být udělována i opakovaně. 

Opatřeními k posílení kázně jsou: 

 napomenutí třídního učitele, 

 důtka třídního učitele, 
 důtka ředitelky školy. 
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Motivujícími výchovnými opatřeními jsou: 

 pochvala třídního učitele, 
 pochvala ředitelky školy. 

Udělení výchovného opatření oznamuje škola zákonným zástupcům žáka zápisem do žákovské 
knížky případně úředním dopisem a je o něm proveden záznam do Katalogového listu žáka. 

Klasifikace chování žáka na vysvědčení se provádí známkou a používají se následující stupně, 
přičemž 2. a 3. stupeň je projednáván pedagogickou radou: 

 velmi dobré (1. stupeň), 

 uspokojivé (2. stupeň), 

 neuspokojivé (3. stupeň). 

9.1.2 AUTOEVALUACE ŠKOLY 

Autoevaluace je vlastní hodnocení školy. Je to souhrn opakujících se činností představující 
systematický sběr a analýzu dat, které poskytují škole informace o stávající úrovni výchovně-
vzdělávacího procesu i působení školy jako celku. Podklady získané autoevaluací slouží k plánování 
dalšího rozvoje školy a vedou tak ke zlepšení fungování školy jako celku. 

OBLASTI AUTOEVALUACE 

Autoevaluace může být zaměřena na: 

 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky školy, 

 školní klima, vztah školy s rodiči a širokou veřejností, 

 soulad psané a realizované verze školního vzdělávacího programu a naplňování rámcového 
vzdělávacího programu, 

 průběh a výsledky vzdělávání, 

 zohledňování individuálních vzdělávacích potřeb u jednotlivých žáků, 
 řízení školy, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

NÁSTROJE AUTOEVALUACE 

Pro autoevaluaci jsou používány různé nástroje, např.: 

 rozbor dokumentace školy, 

 rozhovory s učiteli, rodiči, zástupci zřizovatele, 

 dotazníky a ankety pro rodiče, žáky, učitele, 

 srovnávací prověrky, dovednostní testy, výsledky přijímacího řízení, 

 hospitace, 

 schůzky rodičů a výstupy z jednání Školské rady. 

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ AUTOEVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ 

Autoevaluační aktivity probíhají v různých více či méně pravidelných intervalech: 

 hospitační činnosti – v průběhu celého školního roku, 

 sebehodnocení práce učitelů za minulý školní rok – konec školního roku, 

 projednání vlastního hodnocení v pedagogické radě za minulý školní rok – do konce října, 

 dovednostní testy žáků – v průběhu celého školního roku, 

 dotazníky – 1 x za 2-3 roky, 



109 
 

 schůzky rodičů a výstupy z jednání rodičů – přibližně 3 x ročně. 

AKTUÁLNÍ AUTOEVALUAČNÍ ŠETŘENÍ 

Posledním evaluačním výstupem, který škola získala, bylo šetření společnosti SCIO s názvem Mapa 
školy. Dotazníkové šetření jsme provedli na začátku školního roku 2016-2017 a bylo zaměřené na 
zjišťování klimatu školy. Ověřili jsme si naše silné stránky a zamysleli jsme se znovu nad těmi 
slabšími. Výsledky dotazníkového šetření nám udělaly velkou radost. Potvrdily nám, že to, o co se 
snažíme, má smysl. Žáci, jejich rodiče i samotní zaměstnanci vnímají velmi pozitivně vstřícný 
přístup školy k řešení problémů a školu hodnotí velmi pozitivně, a to jak v oblasti vzdělávání tak 
i v oblasti mezilidských vztahů.  


