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1  Identifikační údaje 
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2 Charakteristika školy 
 
 

2.1 Historie školy 

 
 

Škola byla zaloţena v roce 1795 jako jednotřídka. Aţ do roku 1919 byla postupně rozšiřována aţ na 

pětitřídku s pobočkou. Spádová obec byla Spáňov. Nejvyšší počet ţáků byl ve školním roce 1918-19, a to 

339 v pěti třídách.V uplynulých 10 letech se počet ţáků pohybuje mezi 70 a 80 a vyučuje se v 5 třídách. 
 
 

2.2 Úplnost a velikost školy 

 
 

ZŠ Kout na Šumavě je školou neúplnou. Vyučuje se v pěti samostatných ročnících. Kapacita školy je 100 

ţáků. K 1. září 2006 měla škola 74 ţáků. Spádová obec je Spáňov, Nový Dvůr, Starý Dvůr. Jelikoţ 

integrujeme děti se zdravotním postiţením, dojíţdějí k nám i ţáci z jiných obcí – např. ze Kdyně, 

z Domaţlic, ze Zahořan, z Mrákova. Obec se rozkládá na spojnici mezi Kdyní a Domaţlicemi, proto 

autobusové i vlakové spojení je zde příznivé. 
 
 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

 
 

Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy, učitelkami s kvalifikací I. st. ZŠ, vychovatelkou ŠD a  

asistentkami pedagoga. Externě do školy 1x týdně dochází pracovnice psychologické poradny na 

nápravu ţáků se SPU a speciální pedagoţka ze SPC Horšovský Týn. Sbor je tvořen samými ţenami. Jsou 

pro svojí práci plně kvalifikované. Během roku průběţně navštěvujeme kurzy z oblasti didaktiky 

jednotlivých předmětů, psychologie apod.100% pedagogů absolvovalo kurzy Z a 30% kurzy P v oblasti 

počítačové gramotnosti. Kaţdá učitelka vede zájmový krouţek. 
 
 

2.4 Charakteristika ţáků 

 
 

Převáţnou většinu ţáků tvoří děti z Kouta na Šumavě, dále pak z okolních obcí – ze Spáňova, z 

Oprechtic, Kdyně, Mrákova, Zahořan a z  Domaţlic. Vzdělávají se u nás i cizinci – z Ukrajiny, z 

Vietnamu. Máme zkušenost s integrací ţáků s lehčím mentálním a jiným zdravotním postiţením. 

Tyto ţáky vzděláváme podle individuálních vzdělávacích programů. 
 
 

2.5 Dlouhodobé projekty 

 
Účastnili jsme se projektu EU Peníze do škol. 
V současné době jsme zařazeni ve 2  projektech  Kantor Ideál a Podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. 
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Projekty ve výuce 
 

Téma projektů si volí vyučující podle věku ţáků, náplně učiva, zajímavostí z regionu, aktuálního dění ve 

společnosti. 
 

I. období 1. – 3. ročník 

Jiţ vyzkoušená témata: 
 
 
 
 
 
 
 
II. období 4. – 5. ročník 
Jiţ vyzkoušená témata: 

 
 

Zvířátka v zimě 

Čertí škola 

Domácí zvířátka 

Zimní sporty 

Vánoce 

Velikonoce 
 
 
 

Vánoce 

Čertí škola 

Třídíme odpad 

Pravěk 

Chodsko 

Naše obec 
Významné historické osobnosti regionu 
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3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 
 

3.1 Zaměření školy 
 

Za nejpodstatnější povaţujeme: 
 

 klima „rodinné školy“ se vztahem k regionu 
 

 školu tvořivou, komunikující a spolupracující 
 

 jazykovou vybavenost ţáků 
 

 osvojení základů matematiky, její aplikaci v praxi 
 

 osvojení práce s informačními technologiemi, jejich vyuţívání ve výuce 
 

 výchovu ke zdraví a etickou výchovu 
 

 výchovu estetickou 
 

 integraci ţáků se speciálními potřebami 
 

 vytváření podmínek pro nadané ţáky 
 

 naplnění volného času dětí širokou nabídkou zájmových krouţků a mimoškolních aktivit 
 

Vzhledem k menšímu počtu ţáků ve třídách a znalosti rodinného zázemí upřednostňujeme osobní 

přístup k ţákům. V oblasti vzdělávací i výchovné úzce spolupracujeme s rodiči. Snaţíme se posilovat 

pocit sounáleţitosti ve škole. Chtěli bychom u dětí vytvářet vztah k našemu regionu i přírodě. 
 

Chceme, aby si ţáci odnesli takové vědomosti, dovednosti a návyky, které budou dobře uplatnitelné 

v ţivotě. Do výuky začleňujeme průřezová témata. Snaţíme se vyuţívat vzdělávací metody a 

prostředky, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků, zejména pak ty, které 

vedou ţáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji 

komunikačních dovedností a spolupráci, k vyhledávání, analýze a účelnému vyuţívání informací z 

různých zdrojů tak, aby motivovaly ţáka k touze po sebevzdělávání. Spolupracujeme s rodiči, MŠ, 

okolními školami i organizacemi v obci. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně 

eliminovat a napravovat to, co povaţujeme za nedostatky. Budeme se snaţit zlepšit materiální a 

technické vybavení podle moţností obce. 
 

Jazykovou vybaveností nemyslíme jen studium cizích jazyků, ale bravurní zvládnutí jazyka 

mateřského. Pro budoucí ţivot v EU je nutné posílit výuku cizích jazyků. Ţáci si osvojí základy 

anglického jazyka, který je od 3. ročníku povinný. Pro nadané ţáky připravujeme krouţek německého 

jazyka. 
 

Matematika jako jeden ze základů praktického ţivota, logiky a metodologie patří mezi stěţejní 

předměty ve škole. Posílení zájmu ţáků o tento předmět patří k našim prioritám. 
 

Bez informačních technologií jiţ dnešní ţivot není moţný. Proto jiţ od prvního ročníku učíme děti 

základ jejich obsluhy a vyuţívání. V kaţdé třídě vyuţívají ţáci ve výuce i mimo ni nejméně 2 počítače. 
 

Na zdravý pohyb nelze zapomínat v ţádné době. Kaţdé dítě můţe navštěvovat krouţky sportovních 

her. Ke sportu vedeme děti i při kaţdoročně pořádaných sportovních turnajích, turistických akcích a 
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plaveckých výcvicích. Spolupracujeme i se sportovními oddíly v obci. Vedeme děti ke zdravému 

ţivotnímu stylu a tím i k prevenci sociálně patologických jevů. Vedeme ţáky k dodrţování stanovených 

pravidel, zejména pravidel školního řádu. Udrţujeme klima tolerance a vzájemné pomoci a solidarity při 

respektování individuálních rozdílů lidí. 

Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme rozvíjet i nadání hudební, 

výtvarné, pohybové nebo manuální. Ţáci by se měli naučit vnímat nejen hodnoty materiální, ale 

i hodnoty duchovní. Snaţíme se probudit u dětí zájem o knihy, divadlo i umění. 
 

Děti se speciálními potřebami, či zdravotním hadicapem nesmějí ţít vedle nás, ale s námi. Naše 

škola jim to svým integračním programem plně umoţňuje. Výborně spolupracujeme s PPP 

v Domaţlicích a SPC Horšovský Týn. Integrujeme tyto děti v běţných třídách, respektujeme jejich 

potíţe a navíc pracovnice PPP a  S P C  dochází do školy a individuálně pracuje s dětmi se 

specifickými poruchami učení. 

Chceme se zaměřovat i na ţáky nadané,  vytvořit j i m  podmínky pro jejich rozvoj. Z metod práce  u 

těchto ţáků preferujeme samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, řešení 

problémových úkolů, vyhledávání informací na PC a v encyklopediích. Rovněţ se zúčastňujeme 

různých soutěţí školního i okresního charakteru, kde mají ţáci moţnost se prezentovat, např. logická 

olympiáda. Zejména při přípravě k těmto soutěţím dochází k rozvoji jejich nadání. 
 

Činnost školní druţiny a krouţků jistě uspokojí všechny zájemce o smysluplné vyuţití volného 

času. Nabízíme krouţek výtvarný, zdravotnický, tělovýchovný, p ř í r o d o v ě d n ý  a  c o u n t r y  

-  t a n c e . Ve škole funguje školní knihovna. Píšeme kroniku školy. Pravidelně připravujeme 

besídky, vystoupení pro seniory, vítání občánků, turnaj ve vybíjené, soutěţe výtvarné, turnaj v 

piškvorkách, branný den s hasiči a zdravotníky, výlety a exkurze. Účastníme se čtenářské soutěţe, 

cyklistické a zdravotnické soutěţe, fotbalového turnaje Mc Donalds Cup. Pravidelně dosahujeme 

velmi dobrých výsledků a doufáme, ţe tomu bude i nadále. U ţáků se tak rozvíjí pocit sounáleţitosti 

a spolupráce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 
 

 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

 
 

Cíle základního vzdělávání 

Cíl 
 

Co představuje v ţivotě školy a 

ţáka a ve výuce 
 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a 

motivovat je pro celoživotní učení 

 

Rozvoj postojů, dovedností a způsobů 

rozhodování metodami, které umoţňují přímou 

zkušenost Dostatek informačních zdrojů a učebních 

impulsů (nabídek) - knihovna, Internet, exkurze 

Propojení informací se skutečným 

ţivotem Samostatnost, organizace vlastní 

činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v 

týmu Poznávání vlastních moţností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost (práce na projektech) 

Účast na organizaci vzdělávání 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení formou zpětné 

vazby 

Hodnocení za to, co ţák zvládá, ne za to, co 

neumí Výuka bez situací nerovnosti a poníţení 

Stanovení dílčích cílů 

Zařazování metod, které podporují 

zvídavost Vyuţívání kladného hodnocení 

Dobré výsledky podporují 

motivaci Osobní příklad 

 
2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a k řešení problémů 

 

Poznatky nejsou ţákům předkládány v hotové 

podobě Uplatňování mezipředmětových vztahů 

Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, 

společenských a dalších jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím 

metodám 

Praktická cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – 

srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, 

abstrakce 

Rozvíjení schopnosti logického uvaţování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení 

informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 
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3. Vést žáky všestranné, účinné a otevřené 

komunikaci 

 

Prostor pro střetávání a komunikaci různými 

formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, 

pomocí technických prostředků atd.) 

Dodrţování etiky komunikace (věcnost, 

naslouchání, prostor pro různé názory, respektování 

originálních, nezdařených aj. názorů) 

Základ pro hledání a objevování problémů Základ 

spolupráce a společného proţívání Předpoklad 

poznávání sebe a vztahů k jiným Práce v týmu 

 

4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a 

respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

 

Jasná pravidla pro souţití ve škole - práva, 

povinnosti, sankce 

Atmosféra demokracie a přátelství Kooperativní 

učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

 

5. Připravovat žáky k tomu, aby se 

projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své 

povinnosti 

 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za 

svá rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodrţování mravních hodnot a slušného 

jednání 

Vhodnou formou prosazovat své zájmy Učit se 

argumentovat 

Pracovat se školním řádem 

Školní parlament – účast zástupců tříd 

 

6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat 

pozitivní city v chování, jednání a v 

prožívání životních situací, rozvíjet 

vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému 

prostředí i k přírodě 

 

Chápání bohatství a sloţitost citového ţivota, 

rozvíjet citovou otevřenost vůči podnětům z 

prostředí, ve kterém ţijí 

Orientace ve vlastním citovém ţivotě a v citových 

vztazích 

S pomocí dospělých řešení své citové vztahy Učit 

otevřeně a kultivovaně projevovat své city Učit 

ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k 

přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám 

 

 Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období 

dospívání 

 



10 

 

7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své 

fyzické, duševní a sociální zdraví 

a být za ně odpovědný 

 

Čistota prostředí školy Vhodné hygienické zázemí 

Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, 

bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě 

Organizace denního reţimu ve prospěch ţáků 

(časová, obsahová) 

Zdravý stravovací a pitný reţim Kompenzační a 

hygienické přestávky v učení 

Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka 

pohybových aktivit pro kaţdého (včetně 

víkendových a prázdninových zájezdů) 

Škola bez kouře a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Vztahy ve škole - úcta, sounáleţitost, uznání 

Respektování individuálních rozdílů, motivační 

hodnocení 

 
8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti 

k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními 

lidmi 

 

Chápání principy a fungování demokracie v 

osobním ţivotě i ve škole a společnosti 

Otevřenost vůči spoluţákům Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním 

projevům ve škole i společnosti 

Integrace ţáků vyţadujících speciální péči 

Uvaţování v evropských a celosvětových 

souvislostech Rozvíjení schopnosti empatie 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému 

způsobu ţivota lidí z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci ţáků z jiných 

kulturních prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

 

9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet 

vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s 

osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní 

orientaci 

 

Uplatňování sebehodnocení ţáků. 

Harmonogram informační a poradenské činnosti v 

oblasti profesní orientace 

Osvojování základních pracovních dovedností a 

návyků Výstupní hodnocení ţáků 
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Klíčové kompetence 
 
 

Klíčové kompetence mají ţákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. 

Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další 

celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. 
 
 

KOMPETENCE K UČENÍ – umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení 
 

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 

Ţáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k ţákům, maximalizujeme jejich šanci proţít 

úspěch.. 
 

Ţákům umoţňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich 

tvořivost. Ţáci se zúčastňují různých soutěţí a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichţ má 

ţák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly. 
 
 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení 

problémů 
Výuka je vedena tak, aby ţáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve 

vhodných oblastech vzdělávání pouţíváme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, matematický Klokan ap.). 
 

Při výuce motivujeme ţáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického ţivota. Ţáci si 

postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech moţných zdrojů, ústních, tištěných 

mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem 

vyuţívat. Ţáci jsou vedeni úměrně věku k pouţívání internetu. Na škole v přírodě a projektových dnech 

pouţíváme k logickému řešení problémů miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se ţáci 

zapojují do soutěţí. Starší ţáci připravují různé aktivity pro mladší spoluţáky (divadlo, soutěţe, akce ve 

ŠK, branný den, dopravní výchova ). Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na 

plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. 
 
 
 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci 
 

Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci se spoluţáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo 

školu. Učíme ţáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat 

názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke 

spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami . 
 
 
 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a 

druhých 
Během vzdělávání mimo jiné pouţíváme skupinovou práci ţáků, vzájemnou pomoc při učení. 

Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme, aby ţáci prokázali 

schopnost střídat role ve skupině. Ţáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, 

na jejichţ formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje 

dobré vztahy mezi ţáky. Chceme ţáky naučit základům kooperace a týmové práce. 
 
 
 

KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící 

své povinnosti 
Ve třídních kolektivech ţáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla 

chování vytvořená ve třídách. 
 

Je kladen důraz na Environmentální výchovu. Ţáky vedeme k třídění odpadů, k ochraně přírody. Při 

pobytech v přírodě se ţáci chovají jako zodpovědné osoby. Ţáky zapojujeme do evropských projektů, kde 

se prakticky seznamují s kulturou jiných národů. 
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KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat 

získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 
Ţáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu 

sebehodnocení a posouzení s reálnými moţnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické 

exkurze. 
 
 
 

3.3 Zabezpečení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 

Dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. 
 
 

Speciální vzdělávací potřeby 
 

Dítětem, ţákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se: 
 

 zdravotním postiţením (mentální, tělesné, zdravotní nebo sluchové postiţení, postiţení 

řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení a chování) 

 zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo zdravotní poruchy 

vedoucí k poruchám učení a chování) 

 sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním ohroţení 

sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uloţená výchova, nebo postavení 

azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území republiky podle zvláštního právního předpisu) 
 
 

U ţáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. ţáků se specifickými vývojovými poruchami učení 

(SPU) či chování, tělesným nebo smyslovým postiţením či jiným znevýhodněním, ale i pro ţáky 

mimořádně nadané uplatňujeme speciálně pedagogické metody, postupy a odpovídající formy práce. 
 
 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami – ţáci se specifickými poruchami učení či 

chování, tělesným nebo smyslovým postiţením či jiným znevýhodněním 
 
 

Pro ţáky se specifickými poruchami učení je charakteristické, ţe podávané školní výkony neodpovídají 

jejich rozumové úrovni. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami ve školní praxi jsou dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie a dyskalkulie. Provázeny bývají hyperaktivitou, nesoustředěností, impulzivním jednáním, 

nerozvinutou pohybovou koordinací a dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. 

Většinou se tyto symptomy vzájemně prolínají a vykazují různou intenzitu. 
 

Ţáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů 

na vyšetření do pedagogicko- psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou 

pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. 
 

Kaţdý týden probíhá jedna vyučovací hodina mladších i starších ţáků pravidelné dyslektické 

nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, ţe pedagogicko-psychologická poradna 

nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na ţádost 

zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se ve škole i doma s 

dítětem během školního roku pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlíţíme k vývojové poruše a hodnotíme 

s tolerancí. 
 

Pokud PPP diagnostikuje lehčí mentální postiţení, je moţné po posouzení všech hledisek integrace dle 

přílohy RVP-ZV-LMP.. 
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Školní vzdělávací program u ţáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou 

individuální integrace : 
 v průběhu školní docházky sledujeme ţáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, po dohodě s 

rodiči doporučujeme vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně 

 úzce spolupracujeme s PPP Domaţlice 
 

 na doporučení PPP vytváříme individuální vzdělávací plány, které vycházejí z 

konkrétních vzdělávacích potřeb daného ţáka, na tvorbě individuálně vzdělávacích plánů 

spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterých se porucha promítá, PPP a 

rodiče 

 1 hodinu v týdnu nabízíme odbornou nápravu specifických poruch učení pod vedením 

speciálního pedagoga 
 
 
Při vzdělávání integrovaných ţáků se zaměřujeme na: 

 individuální přístup 

 posilujeme motivaci 
 

 uplatňujeme vhodné formy komunikace 
 

 nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, specializované výukové počítačové programy 
 

 pouţíváme různé metody výuky (zadávání práce odpovídající moţnostem znevýhodněných 

ţáků, skupinová práce, učení navzájem...) 
 
 
 

3.4 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných 

 
 

Školní vzdělávací program je nastaven tak, aby umoţňoval osobnostní rozvoj kaţdého ţáka , aby rozvíjel 

jeho talent, nadání a zájmy. To vyţaduje od učitele náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých 

předmětech, zvláště v těch, kde dítě vykazuje mimořádné nadání. Vzdělávání těchto ţáků vyţaduje 

individuální přístup a zvýšenou motivaci k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch 

předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Učitel jim zadává náročnější samostatné úkoly, rébusy, 

hlavolamy, problémové úkoly, vyuţívá zajímavých PC programů, připravují úkoly pro ostatní spoluţáky 

aj. Tito ţáci v rámci oblasti, ve které vynikají často reprezentují svoji školu. 
 
 
 

Nutné je vychovávat tyto ţáky k rovnému přístupu k méně nadaným spoluţákům, k toleranci a ochotě 

pomáhat slabším. 
 

Samozřejmostí je, ţe se snaţíme volit takový styl výuky, který umoţňuje kaţdému ţákovi rozvíjet se 

podle jeho schopností. Průměrní ţáci plní úkoly v rámci základního učiva, zatímco nadprůměrní a 

mimořádně nadaní mají moţnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva. 
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3.5 Průřezová témata 

 
 

1.Osobnostní a sociální výchova 
 
 

Tématické okruhy 

 

1.ročník 

 

2.ročník 

 

3.ročník 

 

4.ročník 

 

5.ročník 

 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 
 

 TV/INT 

 

 TV/INT 

 

PŘ/INT 

 Rozvoj schopností poznávání 

 

M/INT 

 

M/INT 

 

M/INT 

 
PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

M/INT 

 Sebepoznání a sebepojetí 

 
PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

PRV/INT 

 

PČ/INT 

 

PČ/INT 

 

Seberegulace a sebeorganizace 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

PŘ/INT 

 

PČ/INT 

 

Psychohygiena 

 
PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

 
PČ/INT 

PŘ/INT 

 

PČ/INT 

 

Kreativita 

 
PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

 
PČ/INT 

M/INT 

 SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
 

     

Poznávání lidí 

 

 M/INT 

 

   

Mezilidské vztahy 

 
PČ/INT 

PRV/INT 

 

PČ/INT 

PRV/INT 

 

PČ/INT 

PRV/INT 

 

PČ/INT 

 

PČ/INT 

 

Komunikace 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

 

ČJ/INT 

PČ/INT 

M/INT 

 

M/INT 

 

M/INT 

 

Kooperace a kompetice 

 
PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

M/INT 

 

PČ/INT 

 

M/INT 

 

 

MORÁLNÍ ROZVOJ 
 

   TV/INT 
 

 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 

M/INT 

 

M/INT 

 

  M/INT 

 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

TV/INT 

PČ/INT 

 

ČJ/INT 

PČ/INT 

PRV/INT 

 

ČJ/INT 

PČ/INT 

PRV/INT 

 

TV/IN 

 

 

 
 
 

2.Výchova demokratického občana 
 
 

Tématické okruhy 

 

1. ročník 

 

2. ročník 

 

3. ročník 

 

4. ročník 

 

5. ročník 

 Občanská společnost a 

škola 

 

M/INT 

PČ/INT 

VV/INT 

 

M/INT 

PČ/INT 

VV/INT 

ČJ/INT 

TV/INT 

 

PČ/INT 

VV/INT 

 

PČ/INT 

VL/INT 

 

PČ/INT 

ČJ/INT 

VL/INT 

 

Občan, občanská společnost a 

stát 

 

PČ/INT 
 

M/INT 

PČ/INT 

 

M/INT 

PČ/INT 

 

M/INT 

PČ/INT 

VL/INT 

 

M/INT 

PČ/INT 

 

Formy participace občanů 

v politickém ţivotě 
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Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

 

  ČJ/INT 

 

VL/INT 

 

VL/INT 

 

 

3. Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech 
 
 

Tématické okruhy 

 

1. ročník 

 

2. ročník 

 

3. ročník 

 

4. ročník 

 

5. ročník 

 Evropa a svět nás zajímá 
 

HV/INT 

VV/INT 

 

VV/INT 
 

HV/INT 

VV/INT 

 

 HV/INT 
 

Objevujeme Evropu a svět 
 

   VL/INT 

M/INT 

 

VL/INT 

M/INT 

 Jsme Evropané 

 

     

 
 

4.Multikulturní výchova 
 
 

Tématické okruhy 
 

1. ročník 
 

2. ročník 
 

3. ročník 
 

4. ročník 
 

5. ročník 
 Kulturní diference 

 

HV/INT 

 

ČJ/INT 

 

ČJ/INT 

HV/INT 

 

M/INT 

PČ/INT 

VV/INT 

ČJ/INT 

 

M/INT 

PČ/INT 

VV/INT 

 

Lidské vztahy 
 

PRV/INT 

ČJ/INT 

 

PRV/INT 

HV/INT 

TV/INT 

 

M/INT 

PRV/INT 

ČJ/INT 

HV/INT 

TV/INT 

 

M/INT 

PČ/INT 

VV/INT 

VL/INT 

 

M/INT 

PČ/INT 

VV/INT 

ČJ/INT 

HV/INT 

TV/INT 

 Etnický původ 

 
PRV/INT 

HV/INT 

 

ČJ/INT 

 

 VL/INT 

 

HV/INT 

 

Multikulturalita 

 

  ČJ/INT 

 

PČ/INT 

 
PČ/INT 

TV/INT 

 Princip sociálního smíru a 

solidarity 

 

   VL/INT 

 

 

 

5.Enviromentální výchova 
 
 

Tématické okruhy 

 

1. ročník 

 

2. ročník 

 

3. ročník 

 

4. ročník 

 

5. ročník 

 Ekosystémy 

 

VV/INT 

 

VV/INT 

 

VV/INT 

 
PŘ/INT 

VV/INT 

 

VV/INT 

 

Základní podmínky ţivota 
 

PČ/INT 

HV/INT 

TV/INT 

 

PČ/INT 
 

PČ/INT 

PRV/INT 

 

PČ/INT 

PŘ/INT 

VV/INT 

TV/INT 

 

PČ/INT 

VV/INT 

TV/INT 

 

Lidské aktivity a problémy 

Ţivotního prostředí 

 

M/INT 

 

  M/INT 

PŘ/INT 

ČJ/INT 

TV/INT 

 

M/INT 

PŘ/INT 

VL/INT 
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Vztah člověka k prostředí 

 

PRV/INT 

VV/INT 

ČJ/INT 

TV/INT 

 

M/INT 

PRV/INT 

VV/INT 

TV/INT 

 

M/INT 

VV/INT 

ČJ/INT 

 

PČ/IN 

VV/INT 

 

PČ/INT 

PŘ/INT 

VV/INT 

TV/INT 

 

. 

 

6.Mediální výchova 
 
 

Tématické okruhy 

 

1. ročník 

 

2. ročník 

 

3. ročník 

 

4. ročník 

 

5. ročník 

 Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

VV/INT 
 

VV/INT 
 

VV/INT 
 

M/INT 

ČJ/INT 

 

M/INT 

HV/INT 

TV/INT 

 Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

 

    ČJ/INT 
 

Stavba mediálních sdělení 

 

     

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

 

HV/INT 

 

HV/INT 

 

 ČJ/INT 

 

ČJ/INT 

HV/INT 

VL/INT 

 Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

 M/INT 

 

 VL/INT 

 

 

Tvorba mediálních sdělení 
 

    ČJ/INT 
 Práce v realizačním týmu 
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4 Učební plán 
 
 

 

Předmět 
 

Ročník – počet hodin 
 

Celkem 

hodin 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 
Český jazyk 

 

9 

 

8+1 

 

8+1 

 

7+1 

 

7+1 

 

43 

 
Anglický jazyk 

 
- 

 
- 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
Matematika 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
24 

 
Vlastivěda 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Přírodověda 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1+1 

 

2 

 

4 

 
Prvouka 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

6 

 
Hudební výchova 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
Výtvarná výchova 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

7 

 
Tělesná výchova 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 
Pracovní činnosti 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 
Informatika 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

  

Počet hodin v ročníku 
 

 

20 
 

 

22 
 

 

24 
 

 

26 
 

 

26 
 

 

118 
  

 
Poznámky k učebnímu plánu:  2. – 5.  ročník posílen český jazyk o 1 vyučovací hodinu týdně 
                                                          4. ročník posílena přírodověda o 1 vyučovací hodinu týdně 
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5 Učební osnovy 

 

 

5.1 Název vyučovacího předmětu: Český jazyk 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá podpora rozvoje komunikačních kompetencí 

stěţejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazyková výuka, jejímţ cílem je zejména podpora rozvoje 

komunikačních kompetencí,vybavuje ţáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují správně 

vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat  i prosazovat výsledky 

svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich vyuţívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích 

oblastí. 

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Česky jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní 

jazykové vzdělání, ale jsou důleţité i pro úspěšné osvojování poznatků  v dalších oblastech vzdělávání. 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro 

přehlednost je rozdělen do tří sloţek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. 

Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých sloţek vzájemně prolíná. 

V komunikační a slohové výchově se ţáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst 

s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého 

typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím. 

V Jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby 

českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede ţáky k přesnému a 

logickému myšlení. 

V Literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 

specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Postupně 

získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního 

textu. 

 

Verbální i neverbální komunikace se můţe vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy. 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 pochopení jazyka  jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důleţitého 

sjednocujícího činitele národního společenství. 

 pochopení jazyka jako důleţitého nástroje celoţivotního vzdělávání 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potencionálního zdroje pro 

rozvoj osobního i kulturního bohatství 

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 zvládnutí  pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí 
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 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními 

prameny a texty různého zaměření 

 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku 

prosazení sebe sama 

 individuálnímu proţívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských záţitků. K rozvíjení 

pozitivního vztahu k literatuře 

 

 

 

 

Kompetence k učení 

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě 

 operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí 

o nesrovnalostech a jejich příčinách 

 vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

nenechá se odradit nezdarem a hledá konečné řešení problému 

 

Kompetence komunikativní 

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, souvisle s kultivovaně 

v písemném i ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

 vyuţívá informační a komunikační prostředky 

 

Kompetence sociální a personální 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, spolupracuje s druhými při řešení daného 

úkolu 

 

Kompetence občanské 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 

k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 

sportovních aktivit 

 

Kompetence pracovní 

 dodrţuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

 vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje 
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1.ročník - Český jazyk   

Jazyková výchova  

 
Očekávaný 

 výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 -     rozlišuje zvukovou a grafickou 

      podobu slova, člení slova na  

      slabiky a hlásky, odlišuje dlouhé  

      a krátké samohlásky, písmeno velké 

      a malé,tištěné a psané 

-      zvuková stránka jazyka 

       ( rozlišování hlásek     

       sluchem, 

       výslovnost samohl., souhl., 

       tempo, intonace, přízvuk) 

  

1.2 -     porovnává významy jednoduchých slov, 

      zvláště opačného významu a slova    

      souřadná 

-     slovní zásoba, tvoření slov 

      význam slov 
  

1.3 -     porovnává a třídí slova dle spol. 

      vlastnosti 

      ( př. Co do řádku nepatří) 

-    slovní zásoba   

1.5 -     uţívá v mluveném projevu gramaticky  

      správné  

      a spisovné tvary slovní zásoby, vyjadřuje 

      se kulturně 

      (odpovídá moţnosti ţáka 1.r.) 

-    pravopis – psaní slov 

     zvlášť, 

     věta- velké poč. písmeno, 

     interpunkce za  větami 

 

OSV – osobnostní a sociální 

rozvoj 
 

 

 
Literární výchova  
 

 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

2.1 -     čte s porozuměním text přiměřeného 

      rozsahu a náročnosti, recituje kratší 

      bás. text ,dramatizuje, čte hlasitě ze   

      slabikáře, 

      čítanek, časopisů 

 

- výcvik čtení 

- příprava zraková a 

  sluchová, vázání slabik, 

     uvědomělé čtení snadných  

     slov a krátkých vět 

 

 

EV – vztah člověka k prostředí  

2.2 -     tvoří krátký mluvený projev, orientuje se v 

      jednoduchém textu, seřadí ilustrace podle   

     dějové posloupnosti a vypráví jednoduchý    

     příběh, zná některé dětské časopisy 

-    porozumění a orientace   

     daného textu 

MuV – lidské vztahy  
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Komunikační a slohová výchova  

 
 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

3.1 -     čte s porozuměním texty přiměřeného 

      rozsahu a náročnosti  

-     toto učivo se prolíná   

      s jazykovou  

      a literární výchovou 

  

3.2 -     porozumí písemným nebo mluveným 

      pokynům přiměřené sloţitosti 

   

3.3 -    respektuje základní pravidla v rozhovoru    

3.4 -    vyslovuje, opravuje svou nesprávnou  

     výslovnost 

   

3.5 -    volí vhodné tempo řeči a správně dýchá    

3.6 -    tvoří krátký mluvený projev na základě   

     vlastních záţitků 

   

3.7 -    zvládá základní hygienické návyky spojené    

     se psaním 

-     výcvik psaní – přípravné 

      cviky pro uvolňování 

      ruky, k psaní a kreslení, 

      orientace v liniatuře  

  

3.8 -   píše správné tvary písmen a číslic, správně  

    spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní  

    písemný projev 

-     psaní krátkých slov a vět   

 
2. ročník – Český jazyk 

Jazyková výchova   
 

 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup  Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 -     rozlišuje zvukovou a grafickou 

      podobu slova, čtení slova na hlásky, 

      odlišuje dlouhé a krátké   

      samohlásky,souhlásky, dvojhlásky, pozná  

      slabikotvorné r,l, rozdělí slova na konci  

      řádku – dle slabik 

-     zvuková a grafická stránka 

      jazyka  

  

1.2 -    porovnává významy slov, slova opačného  

     významu, souřadná, nadřazená, podřazená,  

     slova  

     příbuzná 

-     slovní význam   

1.3 -    porovnává  a třídí slova dle zobecněného  

     významu-děj, věc, okolnost, vlastnost, řadí  

-     třídění slov   
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     slova  podle abecedy 

1.4 -    rozlišuje slovní druhy v zákl. tvaru ( pod.  

      jm., př.jm., slovesa, předloţky) 

-     slovní druhy    

1.5 -    uţívá  v mluveném projevu správné  

     gramatické tvary 

     podst. jm., příd. jm. a sloves 

-     mluvený projev   

1.6 -    spojuje věty do jednodušších souvětí  

     vhodnými spojkami  

     a jinými spojovacími výrazy 

-     pořádek vět   

1.7 -    rozlišuje v textu druhy vět dle postoje  

     mluvčího,dodrţuje pořádek slov ve větě a  

     pořádek vět v textu 

-     druhy vět dle postoje  

      mluvčího 

  

1.8 -     odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a  

      měkkých souhl., píše správně  

      dě,tě,ně,ú/ů,bě,pě,vě,mě-   

      mimo morfologický šev, 

      spodoba slov se znělými a neznělými souhl. 

      na konci a uprostřed 

     slov, rozlišuje jednoduchá obecná a vlastní 

     jména osob, zvířat a místních pojmenování,  

     velká písmena na zač. věty 

-     pravopis   

 

 
Literární výchova  
 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

2.1 -     čte plynule hlasitě i tiše s porozuměním 

      texty přiměřeného rozsahu a náročnosti, 

      uţívá správně slovní přízvuk, intonaci,  

      vhodné tempo  

-     uvědomělé čtení s 

       porozuměním 

MUV – kulturní diference, 

respektování sociálních 

a etnických zvláštností 

 

2.2 -     vyjadřuje své pocity z přečteného textu – 

      povídání si nad literárním textem,nad 

      knihou, doporučí knihy spoluţákovi 

-     mimočítanková četba VDO – společnost a škola  

2.3   -   rozlišuje a poslouchá úryvky z četby poezie 

      i prózy, odlišuje pohádku od ostatních   

      vyprávění,pozná sloku ,verš a rým,  

      rytmizuje  

-     rozlišení poezie od prózy   

2.4 -     pracuje tvořivě s literárním textem, seřadí 

      ilustrace podle dějové posloupnosti –  

      vypráví dle nich, přednáší, dramatizuje 

      přiměřený literární text 

-     tvořivá práce s textem OSV – spolupráce ve skupině, 

vlastní mluvený projev, 

vyjádření názoru 
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Komunikační a slohová výchova 
 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

3.1 -     čte plynule s porozuměním texty  

      přiměřeného rozsahu a náročnosti 

-     porozumění textu   

3.2 -     porozumí písemným nebo mluveným 

      pokynům přiměřené sloţitosti 

-     rozbor textu   

3.3 -    respektuje základní komunikační pravidla 

     v rozhovoru 

-     komunikace(ţák- 

      učitel, ţák-ţák) 

OSV – morální 

hodnoty a rozvoj 

 

3.4 -    vyslovuje pečlivě, opravuje svou  

     nesprávnou a nedbalou výslovnost 

-     správná výslovnost   

3.5 -    volí vhodné tempo řeči v mluvených  

     projevech a správně dýchá 

-     správný mluvený projev   

3.6 -     volí vhodné verbální i nonverbální  

      prostředky řeči v běţných školních i  

      mimoškolních situacích 

-     zásady komunikace   

3.7 -     tvoří krátký mluvený projev na základě  

      vlastních záţitků 

-     reprodukce, vypravování EV – ochrana   

3.8 -     zvládá základní hygienické návyky spojené 

      se psaním 

-     upevňování psaní   

3.9 -     píše správné tvary písmen a číslic, dodrţuje 

      sklon a liniaturu,kontroluje vlastní písemný 

     projev, píše jednoduchý text 

 

-     zásady správného  

      písemného projevu 

  

3.10 - píše věcně i formálně správně jednoduchá  

  sdělení ( adresa, přání) 

-     jednoduchá sdělení   

3.11 - seřadí ilustrace dle dějové posloupnosti a  

  vypráví podle nich jednoduchý příběh 

-     práce s textem   

 

 
3. ročník – Český jazyk 

Jazyková výchova 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 -     člení slova na hlásky a slabiky 

-     určuje kořen u jednoduchých slov 

- zvuková stránka jazyka 

- stavba slova  

  

1.2 - třídí slova podle významu, rozlišuje a vytváří 

slova, slova protikladná, slova podobného 

významu 

- význam slov, antonyma, 

synonyma 

- slova nadřazená, podřazená, 
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- rozeznává a pouţívá slova významem nadřazená, 

podřazená a souřadná 

- vyhledává v textu slova příbuzná a tvoří je, 

rozeznává v jednoduchých případech kořen slova 

souřadná,  slova příbuzná 

1.3 - porovnává a třídí slova podle  

       zobecněného významu 

- slovní zásoba 

- tvoření slov dle  

- zadaných kritérií 

  

1.4 - rozlišuje a určuje slovní druhy v základním tvaru 

- ovládá pádové otázky, skloňuje  

        podstatná jména 

- určuje pád, číslo, rod u podstatných 

jmen 

- seznámí se s časováním sloves, 

       základními kategoriemi  – osoba, 

       číslo, čas 

- slovní druhy 

 

- pádové otázky, tvary slov 

- tvary podstatných jmen- 

skloňování 

 

- tvary sloves - časování 

  

1.5 - uţívá v mluveném projevu správné  

       gramatické tvary podstatných jmen, 

       přídavných jmen, sloves 

- tvarosloví, výběr vhodných 

prostředků, slovosled 

  

1.6 - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí 

- uvědomuje si moţnost pouţití základních spojek a 

interpunkce 

- věta jednoduchá, souvětí   

1.8 - naučí se zpaměti vyjmenovaná slova, vyuţívá 

jejich znalost při psaní i/y po obojetných 

souhláskách  

- odůvodňuje a píše správně i/y ve slovech 

vyjmenovaných a   jednoduchých slovech 

příbuzných  

- odůvodňuje a píše správně velká písmena 

v typických případech vlastních jmen osob, zvířat  

a místních  pojmenování 

- vyjmenovaná slova  

 

 

 

 

 

- velká písmena 

  

 

Literární výchova  

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

2.1 - čte plynule ve vhodném frázování a tempu 

literární texty různých ţánrů přiměřené věku 

- reprodukuje volně přečtený nebo slyšený text 

- přednáší zpaměti vhodné literární texty 

 

- čtení 

- reprodukce textu 

přečteného a slyšeného 

- poslech literárních textů 

 

- přednes 

MUV – multikulturalita, 

kulturní diference, lidské 

vztahy 

 

2.2 - vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- prezentuje oblíbenou knihu, vyjadřuje postoje ke 

- čtení a záţitkové 

naslouchání 

OSV – morální a sociální 

rozvoj 
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knize - vlastní četba 

2.3 - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

- rozeznává v básni sloku, verš, rým, rytmus 

- popíše hlavní postavy, děj a prostředí 

z prozaického textu 

- odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

- poezie – báseň s dějem, 

přirovnání 

- próza – pohádka, pověst, 

povídka 

- vyprávění, dramatizace 

pohádky 

  

2.4 - pracuje tvořivě s literárním textem  

- pokouší se o vlastní literární tvorbu 

- obměňuje , dokončuje příběhy s pouţitím vlastní 

fantazie 

- vyhledává a vyuţívá informace z encyklopedií a  

jiných literárních pramenů 

- dramatizace 

- výtvarné vyjádření 

 

 

MUV – princip sociální 

chování a solidarity, lidské 

vztahy 

EV – vztah člověka 

k ţivotnímu prostředí, ochrana 

přírody 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova  

 
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

3.1 - čte plynule s porozuměním texty  

       přiměřeného rozsahu a náročnosti 

- četba uměleckých, 

populárních a naučných 

textů 

  

3.2 - porozumí  písemným pokynům  

       přiměřené sloţitosti a plní je 

- porozumí mluveným pokynům  

       přiměřené sloţitosti a plní je 

- samostatné plnění úkolů 

podle zadání 

- dovednost klást otázky 

OSV – morální rozvoj (plnění 

pokynů, úkolů) 

 

3.3 - respektuje základní komunikační  

       pravidla v rozhovoru 

- volí vhodné komunikační ţánry 

(pozdrav, poděkování, oslovení,  

        omluva, prosba) 

- výběr vhodných 

komunikačních 

prostředků a výrazů, 

zdvořilostní obraty, 

VDO – principy demokracie, 

pravidla rozhovoru, vyjádření 

vlastního názoru 

 

3.4 - dbá na správnou a pečlivou  výslovnost, 

       případné nedostatky opravuje 

- základy techniky 

mluveného projevu 

  

3.5 - volí vhodné tempo řeči, správně dýchá 

       při mluvených projevech 

- pouţívá správně slovní i větný  přízvuk 

a vhodnou intonaci 

- základní technika  

mluveného projevu 

- rozvíjení znělého hlasu 

- nácvik přiměřeného 

tempa řeči a správného 

dýchání 

  

3.6 - volí vhodné verbální i nonverbální  

       prostředky řeči v běţných školních i 

       mimoškolních situacích 

- jazykové i 

mimojazykové 

prostředky  

MUV – lidské vztahy, 

respektování různého etnického 

původu 

 

3.7 - tvoří krátký mluvený projev dle  

       vlastních záţitků nebo obrázkové  

- vypravování, vzkaz, 

omluva 
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       osnovy 

3.8  - dodrţuje základní hygienické  

       návyky spojené se psaním  

       (sezení,drţení psacího náčiní,  

       hygiena zraku) 

- základní hygienické  

- návyky  správného psaní 

  

3.9 - dodrţuje správné tvary písmen a číslic, 

přiměřenou velikost, sklon, úhlednost 

- kontroluje vlastní písemný projev 

- zdokonalování písma 

- odstraňování 

individuálních 

nedostatků 

- kontrola vlastního 

písemné projevu 

  

3.10 - píše věcně i formálně správně  

       jednoduchá sdělení 

- oznámení 

- vzkaz 

  

3.11 - seřadí ilustrace podle dějové  

       posloupnosti a vypráví podle nich  

       jednoduchý příběh 

- vyprávění  podle  

- obrázku nebo obrázkové 

osnovy 
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4. ročník – Český jazyk 

Jazyková výchova 

 
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.9 - porovnává významy slov zvláště slova 

stejného nebo podobného významu a 

slova vícevýznamová 

- rozlišuje slova spisovná a nespisovná 

- poznává slova citově zabarvená 

- slova dle významů – 

podobná, příbuzná, 

protikladná, 

mnohoznačná, 

spisovná, nespisovná, 

citově zabarvená 

- spisovné vyjadřování 

  

1.10 - rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a koncovku 

- rozlišuje předpony  a předloţky 

 

- skloňuje podstatná jména, dle vzorů 

píše i/y 

- určuje pád, číslo, rod, vzor 

podstatných jmen 

- časuje slovesa oznamovacího způsobu 

- určuje osobu, číslo, čas a způsob 

sloves 

- poznává slovesa v infinitivu 

- stavba slova 

 

- pravopis – předpony, 

předloţky 

- skloňování a vzory 

podstatných jmen 

- mluvnické kategorie 

podstatných jmen a 

sloves 

  

1.11 - určuje slovní druhy plnovýznamových 

slov a vyuţívá je v gramaticky 

správných tvarech ses svém mluveném 

projevu 

- slovní  druhy 

- koncovky podstatných 

jmen a sloves 

  

1.12 - rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

- spisovná, hovorová a 

nespisovná mluva 

  

1.13 - vyhledává základní skladební dvojici, 

určuje podmět a přísudek 

- větný rozbor   

1.14 - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

vhodně změní větu jednoduchou v 

souvětí 

- věta jednoduchá, 

souvětí 

 

  

1.15 - uţívá vhodných spojovacích výrazů, 

podle potřeby projevu je obměňuje 

- spojování vět v souvětí 

vhodnými spojovacími 

výrazy 

  

1.16 - píše i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách 

- y/i ve vyjmenovaných 

slovech a slovech 

příbuzných 

  

1.17 - zvládá základní případy syntaktického 

pravopisu 

- shoda podmětu s 

přísudkem 
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Literární výchova  

 
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

2.5 - vyjadřuje své dojmy z četby, 

zaznamenává je 

-  orientuje se v textu knih určených 

dětem               

- porozumění textu 

- odpovědi na otázky 

z textu 

- dovednost klást otázky 

- vlastní četba, beseda 

EV – lidské aktivity, ţivotní 

prostředí 

 

2.6 - volně reprodukuje text 

 

 

 

 

 

 

- tvoří jednoduché vypravování  na dané  

téma 

 

- tvoří popis jednoduchých předmětů a 

činností  

 

- vyuţívá jednoduchou osnovu 

 

 

- poznává společenský jazyk a jeho 

formy 

- vyprávění a dramatizace 

pohádky 

- přednes básně 

- rozvoj vyjadřovacích 

schopností, 

slovosled,výběr 

vhodných prostředků 

-  vypravování podle 

obrázků a vlastních 

záţitků 

- ústní i písemný popis 

 

 

- práce s osnovou, 

nadpis,  

- členění projevu (úvod,  

- zápletka, závěr)  

- poţádání o informaci, 

uvítání návštěvy, 

rozloučení se, sdělování 

přání, pozdravů, 

pohlednice, dopis 

MUV – kulturní diference, 

vyuţití multikulturní literatury 

 

2.7 - rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 

- rozlišení poezie a prózy 

- hádanky, rozpočitadlo, 

říkanka, báseň, pověst, 

povídka, pohádka, 

bajka, naučný text 

  

2.8 - pouţívá základní literární pojmy při 

jednoduchém  rozboru literárních textů 

- spisovatel, básník, 

kniha, čtenář, divadelní 

představení, verš, sloka, 

rým 
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Komunikační a slohová výchova  
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

3.12 - čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty potichu i nahlas 

- uvědomělé plynulé 

čtení přiměřeně 

náročných textů  

- tiché čtení s 

porozuměním 

  

3.13 - rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný 

věk 

- referát na dané téma 

- hlavní myšlenka textu, 

klíčová slova 

MEV – kritické čtení a vnímání  

3.14 - posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

- zpráva, oznámení, psaní 

adresy, telefonování, 

dopis, pozvánka, 

jednoduché  tiskopisy 

 

  

3.15 - reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého 

sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 

fakta 

- vystiţení jádra sdělení 

- orientace v naučných 

textech přiměřených 

věku 

  

3.16 - vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá vzkaz na 

záznamníku 

- pravidla dialogu   

3. 17 - rozpoznává manipulativní komunikaci 

v reklamě 

- porovnávání názorů, 

tolerance 

- rozhovor o reklamě 

MEV – kritické vnímání 

mediálních sdělení a jejich 

zhodnocení ve vztahu k realitě 

 

3.18 - volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo podle svého komunikačního 

záměru 

- technika mluveného 

projevu  

- členění vět, frázování, 

síla a barva hlasu 

  

3.19 - rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji uţívá  podle 

komunikační situace 

- spisovná, hovorová a 

nespisovná mluva 

  

3.20 - píše správně po stránce obsahové i 

formální jednoduché komunikační 

ţánry 

- jednoduché vyprávění, 

popis, blahopřání, dopis 

  

3.21 - sestaví osnovu vyprávění s pomocí 

učitele a na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo písemný projev 

s dodrţením časové posloupnosti 

- práce s textem, osnova   
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5. ročník – Český jazyk 

Jazyková výchova   

 
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.9 - porovnává významy slov,zvláště 

- slova stejného a podobného významu 

-  a slova vícevýznamová, slova 

jednoznačná 

-  slova dle významu-

podobná, 

vícevýznamová a 

jednoznačná 

  

1.10 - rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, 

- předponovou a koncovku, prvotní 

seznámení 

-  se slovotvorným základem 

- osvojuje souhláskové skupiny na styku 

-  předpony nebo přípony a kořene 

-   vytváří přídavná jména odvozená od 

jmen 

-  zakončených na – s/- ský,-ští 

- seznámí se  zdvojenými souhláskami 

- zvládá předpony s-,z-,vz- a předloţky 

s,z 

-  stavba slova 

- pravopis- předloţky, 

předpony 

 

  

1.11 - určuje slovní druhy plnovýznamových 

slov 

- a vyuţívá je v gramaticky správném 

tvaru ve 

- svém mluveném projevu 

- - osvojování slovních druhů, jejich 

uţívání 

- - zvládá mluvnické kategorie 

podstatných jmen 

- ( pád, číslo, rod, vzor), skloňuje dle 

vzoru 

- -rozlišuje druhy přídavných jmen – 

pravopis 

- (měkká, tvrdá) 

- seznámí se s přídavnými jmény 

přivlastňovacími 

- -určuje mluvnické kategorie 

sloves,osoba, číslo, čas, 

- způsob( prvotní seznámení 

s podmiňovacím způsobem) 

-  slovní druhy 

-  mluvnické kategorie 

podstatných 

 jmen a sloves 
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- -seznámí se s druhy zájmen 

- - nahrazuje podstatné a přídavné jméno 

zájmeny 

- -rozlišuje, určuje a skloňuje základní 

číslovky 

-  

1.12 -  rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

- spisovná, hovorová a 

nespisovná mluva 

  

1.13 - vyhledává základní skladební dvojici a 

v neúplné 

- základní skladební dvojici označuje 

základ věty 

- určuje základní větné členy ( podmět 

vyjádřený 

- i nevyjádřený, několikanásobný, 

přísudek slovesný) 

 skladba –základní větné 

členy 

-  větný rozbor 

  

1.14 - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

vhodně změní 

-       větu jednoduchou v souvětí 

-  věta jednoduchá, souvětí   

1.15 - uţívá vhodných spojovacích výrazů, 

podle potřeby 

-  projevu je obměňuje 

-  vyuţívá interpunkci v přímé řeči 

- spojování vět v souvětí 

vhodnými spojovacími 

výrazy 

  

1.16 -  píše správně i/ y ve slovech po 

obojetných  

-  souhláskách 

-  ( i u frekventovaných slov příbuzných) 

- pravopis   

1.17 -  zvládá základní příklady syntaktického 

pravopisu 

- shoda podmětu 

s přísudkem 

  

 

Literární výchova 

 
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

2.5 -  vyjadřuje své dojmy z četby a  

-  zaznamenává je 

- orientuje se v textu a všímá si postojů  

-  literárních postav 

- porovnává ilustrace různých výtvarníků 

- porovnává různé typy divadelních 

představení 

- (loutky ,maňásky, ţiví herci) 

-  porozumění textu 

-  dovednost klást a 

odpovídat 

- na otázky 

-  vlastní četba, beseda 

MuV – Lidské vztahy  

2.6 -  reprodukuje volně text podle svých 

schopností,  tvoří vlastní literární text 

- dramatizace 

- volná reprodukce 
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na dané téma přečteného a slyšeného 

textu 

- přednes vhodných 

literárních textů 

2.7 - rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 

- poezie:lyrika.epika 

(bajka). 

- přirovnání 

- próza 

- divadlo,film 

- kulturní ţivot v regionu 

VDO – Občanská společnost a 

škola 

 

2.8 - pouţívá elementární literární pojmy při 

jednoduchém rozboru literárních textů 

-  literární druhy a ţánry: 

rozpočitadlo, 

- hádanka,říkanka, báseň, 

pohádka, 

bajka, povídka 

- divadelní 

představení,herec, reţisér 

- verš, rým, přirovnání 

MeV –Vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

 

 

Komunikační a slohová výchova 

 
Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

3.12 - čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty potichu 

-  i nahlas 

- uvědomělé, plynulé čtení 

přiměřeně náročných 

textů 

- tiché čtení s 

porozuměním 

  

3.13 - rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu 

- vhodné pro daný věk, podstatné 

informace  

- zaznamenává  

- věcné čtení( čtení jako 

zdroj informací ,čtení 

vyhledávací, 

klíčová slova) 

- referát na dané téma  

MeV – Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

 

3.14 - posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení 

- zpráva, oznámení, 

vzkaz,pozvánka, 

inzerát,jednoduché 

tiskopisy 

(přihláška,dotazník)   

MeV – Tvorba mediálních 

sdělení 

 

3.15 - reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého 

sdělení a zapamatuje si z něj podstatná 

fakta 

- vystiţení jádra sdělení 

- orientace v naučných 

textech přiměřených 

věku 

  

3.16 - vede správně dialog, telefonický - základní komunikační   
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rozhovor , zanechá 

- vzkaz na záznamníku 

pravidla 

- mimojazykové 

prostředky řeči                   

( mimika, gesta) 

- praktické i věcné 

naslouchání 

3.17 - rozpozná manipulativní komunikaci v 

reklamě 

- poznávání názorů 

- tolerance 

- rozhovor o reklamě 

MeV- Vnímání autora 

mediálních sdělení 

 

3.18 - volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy 

a tempo dle  

- svého komunikačního záměru 

- technika mluveného 

projevu 

- vyjádření závislé na 

komunikační situaci 

  

3.19 -  rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a  

-  vhodně ji vyuţívá dle komunikační 

situace  

- spisovná, hovorová a 

nespisovná 

- mluva 

  

3.20 - píše správně po stránce obsahové i 

formální  

- jednoduché komunikační ţánry 

- vypravování,popis 

děje,předmětu, 

pracovního 

postupu,dopis, 

telegram, 

- tiskopisy ( poštovní 

poukázka, průvodka, 

podací lístek) 

  

3.21 - sestavení osnovy vyprávění a na jejím 

základě vytváří 

- krátký mluvený projev s dodrţením 

časové  

- posloupnosti 

- reprodukce 

jednoduchých textů 

- osnova 
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5.2 Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk   

 

Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v ročnících: 

3.ročník 3 hodiny týdně 

4.ročník 3 hodiny týdně 

 5.ročník 3 hodiny týdně 

 

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby 

angličtiny a na gramatiku. 

 

Ţáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnicích a v pracovních sešitech, které také určují tematické 

okruhy pro osvojení slovní zásoby. Učebnice obsahuje nejen přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů 

z různých oblastí ţivota dětí daného věku a seznamuje je s ţivotem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků 

v několika zemích všech světadílů. 

 

Ţáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě (popřípadě jinde), vyuţívají s všechny dostupné pomůcky. 

 

V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. 

 

Bohatě jsou vyuţívány jednoduché říkanky, nacvičování dialogů a konverzace. 

 

Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do kaţdodenního ţivota dětí 

prostřednictvím nápisů na zboţí v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Tato 

skutečnost je ve výuce reflektována a vyuţívána.  

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k:  

-    pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důleţitého sjednocujícího 

činitele národního společenství  

-    pochopení jazyka a jako důleţitého nástroje celoţivotního vzdělávání  

-   rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního 

bohatství  

-    rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  

-    vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho 

potřeb i proţitků a ke sdělování názorů  

-    zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k 

jazyku v rámci interkulturní komunikace  

-    samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i 

s texty různého zaměření  

-    získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení 

sebe sama  
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Formy realizace: 

Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu 

v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci ţáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání 

informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěţe a výukové programy na PC. 

 

Průřezová témata:  

především Osobnostně sociální výchova + tematické okruhy Multikulturní výchovy  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků: 

 

Kompetence k učení 

- učitel vede ţáky k aktivnímu pouţívání naučeného 

- učitel vytváří podmínky pro získávání dalších potřebných informací 

- učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v očekávaných výstupech 

- učitel motivuje ţáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

 

Kompetence k řešení problémů 

- ţáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry 

- ţáci si vzájemně radí a pomáhají 

- učitel hodnotí práci ţáků způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok 

 

Kompetence komunikativní 

- učitel vede ţáky k výstiţnému a kultivovanému projevu na základě naučeného 

- ţáci jsou vedeni k prezentování svých myšlenek a názorů v rozsahu slovní zásoby 

 

Kompetence sociální a personální 

- učitel organizuje práci ve skupinách, aby ţáci spolupracovali při řešení problémů 

- učitel vede ţáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 

- učitel vytváří příleţitosti pro komunikaci a pomoc mezi ţáky 

- ţáci respektují pokyny pedagogů 

 

Kompetence občanské 

- učitel vyuţívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k ţivotnímu prostředí 

- ţáci získají větší rozhled o dosud nedostupných situacích a jejich moţnosti řešení 

 

Kompetence pracovní 

- učitel vede ţáky k organizování a plánování učení 

- učitel poţaduje dodrţování dohodnuté kvality, postupů, termínů 
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3. ročník - Angličtina 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

1.3 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

1.6 

 

1.2 

- Ţák umí-pozdravit, rozloučit se, říci svojí 

národnost, oslovit učitele 

- pojmenovat školní předměty, barvy 

- počítat do 12, zeptat se na mnoţství 

- pojmenovat předměty ve třídě říci svůj věk 

- zeptat se na věc, poţádat o ní 

- určovat celé hodiny 

- představit svojí rodinu 

- pojmenovat hračky 

- popsat oblečení + barva 

- popsat části těla 

- říci dny v týdnu 

- říci základní potraviny, ovoce , zelenina  

-     pojmenovat zvířátko 

- vyjmenovat anglickou abecedu 

 

Řečové dovednosti: 

-    ţák rozumí - jednoduchým pokynům a   

      otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu  

      a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  

      verbálně i neverbálně  

-     obsahu jednoduchého krátkého   

      psaného textu, pokud má k dispozici vizuální  

      oporu    

-     obsahu jednoduchého krátkého mluveného  

      textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s  

      pečlivou výslovností, pokud má k dispozici  

      vizuální oporu 

-    ţák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhoţ    

     slova či slovního spojení 

-    píše slova a krátké věty na základě textové a  

     vizuální předlohy 

-    zopakuje a pouţije slova a slovní spojení, se  

     kterými se v průběhu výuky setkal  

 

 

- Pozdravy 

  

- Moje školní taška, 

barvy 

 

- Čísla 

- Jak jsi starý? 

- Co je to? 

- Čas 

- Moje rodina 

- Hračky. 

- Oblečení. 

- Moje tělo. 

- Můj týden. 

- Nakupování. 

- Moje zvířátko. 

-      Seznámení    

      s fonetickými znaky 

 

-    Pokyny, jednoduché    

     otázky a odpovědi 

 

 

-    čtení s obrázky 

 

 

- zvuková podoba jazyka  

 

 

- zvuková a grafická 

podoba jazyka 

 

 

- základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou 

podobou slov 

 

Význam cizího jazyka jako nástroje 

dorozumění. 

 

Pokud je to moţné, učivo se prolíná do 

všech předmětů. 

 

 

 

 

EGS – Evropa a svět – zvyky a tradice 

anglicky mluvících národů 

 

Tematické okruhy – 

pozdravy,domov, rodina, 

škola, barvy, hračky,dny v 

týdnu, hodiny,  lidské tělo, 

jídlo, oblékání 
 

 

 

Říkadla, písně 
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 4. ročník - Angličtina 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

5.1 

 

 

 

6.1 

Mluvení 

- ţák  se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 

 -    sdělí jednoduchým způsobem základní  

       informace týkající se jeho samotného,  

       rodiny, školy, volného času a dalších  

       osvojovaných témat  

-  odpovídá na jednoduché otázky týkající se      

       jeho samotného, rodiny, školy, volného   

       času a dalších osvojovaných témat a   

       podobné otázky pokládá  

- hláskuje jména a slova 

- získá základní slovní zásobu  

Poslech s porozuměním 

-    ţák rozumí jednoduchým pokynům a   otázkám    

     učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou  

     výslovností  

- rozumí  slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se  

      osvojovaných témat, zejména pokud má k    

      dispozici vizuální oporu  

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud 

je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 

vizuální oporu 

Čtení s porozuměním 

-     vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém   

      textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům  

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného   

      ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální   

      oporu  

Produktivní řečové schopnosti 

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného 

ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

Psaní 

 -   napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět a  

- základní výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 

 

- pouţívání základní slovní zásoby v 

komunikačních situacích probíraných 

tematických okruhů  

 -     dialogy,    

       jednoduché rozhovory 

 

 

 

- zvuková a grafická podoba  

      jazyka – fonetické znaky    

      (pasivně) 

 

-    pokyny, otázky a odpovědi 

 

 

-    poslech s obrázky 

 

 

-     práce s textem 

 

-    práce se slovníkem 

 

 

 

- pouţití zákl. slovní zásoby  

      v komunikačních situacích 

 

 

-    psaní krátkého textu 

-    vztah mezi zvukovou a   

     grafickou podobou slov 

 

 

OSV –poznávání lidí, 

komunikace 

 

MuV – lidské vztahy 

 

EV - ekosystémy 

 

Tematické okruhy – domov, 

rodina, škola, volný čas, povolání, 

lidské tělo,  jídlo, oblékání, 

nákupy, bydliště, kalendářní rok 

(svátky,  roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny), zvířata, 

příroda, počasí 

 

 

 

 

Básně, písně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloveso BÝT  a MÍT 

v přítomném čase 

Zájmena osobní a přivlastňovací 

Jsou tolerovány elementární 

chyby, které nenarušují smysl 

sdělení a porozumění 
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     slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 

událostech z oblasti svých zájmů a kaţdodenního 

ţivota 

- ţák se seznámí se základními gramatickými   

     strukturami a typy vět 

- vyplní osobní údaje do formuláře 

-   základní gramatické struktury 

 

5. ročník – Anglický jazyk 

 
Očekáva

ný výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

3.1 
  
  
3.2 
  
  
  
3.3 
  
  
  
  
2.1 
  
  
2.2 
  
  
  
  
4.1 
  
  
4.2 
  
  
5.1 
  
  
  

Mluvení 

-          ţák  se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 
 -    sdělí jednoduchým způsobem základní  

       informace týkající se jeho samotného,  

       rodiny, školy, volného času a dalších  

       osvojovaných témat  

-         odpovídá na jednoduché otázky týkající se      

       jeho samotného, rodiny, školy, volného   

       času a dalších osvojovaných témat a   

       podobné otázky pokládá  

Poslech s porozuměním 

-    ţák rozumí jednoduchým pokynům a      

      otázkám učitele, které jsou sdělovány   

      pomalu a s pečlivou  výslovností  

-      rozumí  slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se  

      osvojovaných témat, zejména pokud má k    

      dispozici vizuální oporu  

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud 

je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 

vizuální kontrolu 

Čtení s porozuměním 

-     vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém   

      textu,který se vztahuje k osvojovaným tématům  

-      rozumí jednoduchým krátkým textům                z 

běţného   ţivota, zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu  

Produktivní řečové schopnosti 

-      rozumí jednoduchým krátkým textům z běţného 

-   základní slovní zásoba v  
    komunikačních situacích     
    probíraných tematických  
    okruhů 
  
-    základní výslovnostní návyky 

   
-       komunikační situace,  
      rozhovory 
-    pokyny, dialogy 
 

  

-     poslech s vizuální oporou  

 

 
-     vztah mezi zvukovou a   
      grafickou podobou slov 
  
  
 

 
 

-   práce se slovníkem,     
      časopisy, obrázky, texty 
  
-        zvuková a grafická podoba  
      jazyka – fonetické znaky   
      (pasivně) 
  
-        pouţití zákl. slovní zásoby  

 

Český jazyk 
  
 Výtvarná výchova 

 
 Hudební výchova 
  
 EV – ekosystém 
  
 OSV – poznávání lidí,                    
 komunikace 
  
MKV – lidské vztahy 

 Matematika 
-          matematické úkony 
-          výpočet  

jednoduchých úloh 
 Svět, kontinenty a oceány 

-          hlavní geografické 

útvary a jejich názvy 
 

 

Tematické okruhy – domov, 

rodina, škola, volný čas, povolání, 

lidské tělo, jídlo, oblékání, 

nákupy, bydliště, dopravní 

prostředky, kalendářní rok 

(svátky, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny), zvířata, 

příroda, počasí, nejznámější státy, 

vyučovací předměty, čas a časové 

údaje, kaţdodenní činnosti 
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Básně, písně 
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6.1 
  
6.2 

ţivota, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

Psaní 

 -    napíše krátký text s pouţitím jednoduchých vět    

      a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 

událostech z oblasti svých zájmů a kaţdodenního ţivota 

-     vyplní osobní údaje do formuláře 

Gramatika 

-    pouţívá základní gramatické struktury a typy vět 

      v komunikačních situacích 
  
-    písemné vyjadřování 
  

 
-    vyplňování formuláře 
  
- základní gramatické struktury a   
  typy vět 

 

  
  
  

 

 
Gramatika - jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění 
-    mnoţné číslo podst. jmen 
-          vazba “there is/there are 
-          sloveso „být“ a „mít“  

v kladné a záporné větě, 

v otázce, staţené tvary 
-          přivlastňovací pád, zájmena 
-          přítomný čas prostý a 

průběhový 
0 

 



40 

 

5.3 Název vyučovacího předmětu: Pracovní činnosti 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na l. stupni na čtyři tematické okruhy, které jsou 

pro školu povinné:  Práce s s drobným materiálem 

Konstrukční činnosti 

Pěstitelské práce  

Příprava pokrmů 

 

Tato vzdělávací oblast se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání a to v rozsahu 1 

vyučovací hodiny týdně a je povinná pro všechny ţáky ročníků. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků 
 

Vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ţáků a vede 

ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, k osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních 

oblastí, k plánování práce a pouţívání vhodných pracovních nástrojů a pomůcek, k uplatňování 

tvořivosti a vlastních nápadů, k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné 

sebedůvěře a chápání práce a pracovní činnosti jako příleţitosti a seberealizaci, sebeaktualizaci a k 

rozvíjení myšlení. 
 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce pokračuje i na 2. stupni, kde je rozdělen do 8 tématických 

okruhů.  Napomáhá k vytváření postoje k hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice, ţivotnímu 

prostředí a do jisté míry ovlivňuje i výběr budoucího povolání. 

Kompetence k učení 

ţák:  

 zdokonaluje se v manuálních zručnostech a dovednostech 

 ověřuje si různé postupy při zpracování materiálů 

 získává pozitivní vztah k práci 

 odpovídá za kvalitu svých výsledků práce 

Kompetence k řešení problémů 

ţák:  

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole a ve svém okolí 

 je ochoten poradit a pomoci méně zručným spoluţákům 

 poznává, ţe technika je úzce spojena s pracovní činností člověka 

Kompetence komunikativní 

ţák: 

 seznamuje se s názvoslovím prací a s názvy nářadí 

 rozšiřuje si slovní zásobu o nové pojmy 
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 rozumí různým druhům činností, přemýšlí o dalším postupu práce a vyuţívá získané poznatky 

 učí se sebedůvěře i uznání práce druhých 

Kompetence sociální a personální 

ţák: 

 učí se vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů 

 uplatňuje tvořivost a vlastní nápady při pracovních činnostech 

 vynakládá úsilí na dosaţení kvalitního výsledku práce svojí i kolektivní 

 chápe pracovní činnost jako příleţitost k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského 

myšlení 

Kompetence občanské 

ţák: 

 orientuje se v různých oborech lidské činnosti ve formách fyzické i duševní práce 

 objektivně poznává okolí, učí se novému postoji k hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a 

ţivotnímu prostředí 

 

Kompetence pracovní 

ţák: 

 osvojuje si potřebné poznatky a dovednosti významné pro moţnost uplatnění v  

praxi 

 získává orientaci v nejrůznějších činnostech důleţitých pro další moţnou volbu 

profesního zaměření 

 navrhuje a organizuje práci v kolektivu, pouţívá vhodné nástroje, nářadí a 

pomůcky při práci 
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1. ročník - Pracovní činnosti 
 
 
RVP 

 
Školní výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Poznámky 

  
 

3.1. 
 

Pěstitelské práce 

Ţák : 
všímá si změn v přírodě / barevnost listů a rostlin/ 

 

zápisy do kalendáře přírody pomocí 

značek 

 

EV – základní podmínky 

ţivota 

 

 

 
 

3.2. 
 

umí ošetřovat pokojové rostliny 

umí zasít a zasadit rostliny 

 

zalévá, otírá pokojové květiny, 

pozoruje jejich růst 
pěstuje cibuloviny a rostliny ze 

semen / rychlení/ 

 

EV – vztah člověka a 

prostředí 
 

 

 
 
 
 
 

1.1. 
 

Práce s drobným materiálem 
umí rozlišit materiály, všímá si vlastností papíru 
umí papír mačkat, trhat skládat,překládat,lepit, vystřihovat 

umí vytrhávat kousky papíru 
 rozezná tvar trojúhelníku, čtverce, obdélníku 
 seznámí se s vlastnostmi plastelíny, zná pomůcky /podloţka, 

nůţ/ 
umí pracovat s modelovací hmotou, válení, stlačování, hnětení 

 

pevnost, tvrdost struktura papíru 
drţení nůţek, bezpečnost při práci, 

vystřihování z časopisů, papíroví 

panenky 
vlastnosti papíru a lepidla 
 skládání varhánků, šipky, čepice, 

loďky 
 technika práce – válení v dlaních,v 

prstech, na podloţce, roztlačování, 

vytahování 
 figurky zvířat a lidí, ovoce, zeleniny 

 

OSV – osobnostní rozvoj, 

seberegulace, 

psychohygiena 

 

 

 
 

1.2. 
 

umí rozlišit jednotlivé pracovní nástroje a pracuje s nimi 

 rozumí stručnému slovnímu návodu 

 

 OSV – sociální rozvoj 

mezilidské vztahy, 

komunikace kooperace a 

kompetice 

 

 

 

2.1. 
 

Konstrukční činnosti 
 seznámí se s návodem ke stavebnicím 

 

 stavby podle předlohy z kostek 

Stavebnice SEVA 

 

OSV – osobnostní rozvoj, 

kreativita 

 

 

 

4.1. 
 

Příprava pokrmů 
umí prostřít stůl k obědu 

 

umí prostřít jednoduše stůl 
 

VDO –občan, společnost, 

stát 

 

 

 
 

4.2. 
 

zná pravidla správného chování při stolování 
 

ví, jak se má chovat u stolu 
ví, jak pomoci při obsluze u stolu 

 

VDO – občanská 

společnost a škola 

OSV – morální rozvoj 

hodnoty a postoje 
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2. ročník - Pracovní činnosti 
 
 
RVP 

 
Školní výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Poznámky 

  
 

3.1. 
 

Pěstitelské práce 

Ţák : 
všímá si změn v přírodě / barevnost listů 

a rostlin/ 
 

zápisy do kalendáře přírody pomocí značek 
 

EV – základní podmínky 

ţivota 

 

 

 
3.2. 

 

umí ošetřovat pokojové rostliny 

umí zasít a zasadit rostliny 

 

zalévá, otírá pokojové květiny, pozoruje jejich 

růst 
pěstuje cibuloviny a rostliny ze semen /rychlení/ 

 

EV – vztah člověka a 

prostředí 
 

 

 
 
 
 
 

1.1. 
 

Práce s drobným materiálem 
umí rozlišit materiály, všímá si vlastností 

papíru 
 rozezná tvar trojúhelníku, čtverce, 

obdélníku 
umí pracovat s modelovací hmotou, 

válení, stlačování, hnětení 
umí pracovat s jehlou 

umí střihat textil 
umí pracovat s přírodními materiály 

 

pevnost, tvrdost struktura papíru 
 skládání varhánků, šipky, čepice, loďky, figurky 

zvířat a lidí, ovoce, zeleniny, korálky, ozdoby, 

korále, slaměný řetěz 
vylepování obrázků /ovoce/ ozdobení uţitkových 

věcí / květník/ 
ţaludy, kaštany, listy, provázky, špejle, drátky, 

krabičky 

 

OSV – osobnostní rozvoj, 

seberegulace, psychohygiena 

OSV - sebepoznání 

 

 

 
 

1.2. 
 

umí rozlišit jednotlivé pracovní nástroje a 

pracuje s nimi 
 rozumí stručnému slovnímu návodu 
umí obkreslit šablonu, sestavit výrobek 

z několika dílů 

 

 OSV – sociální rozvoj, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace a 

kompetice 

 

 

 
 

2.1. 
 

Konstrukční činnosti 
 seznámí se s návodem ke stavebnicím 

vytváří plošné a prostorové kompozice 
 

 stavby podle předlohy z kostek 

 stavby podle fantazie ţáků 
montáţe podle předloh 

Panelová stavebnice 
Stavebnice SEVA 

 

OSV – osobnostní rozvoj, 

kreativita 

 

 

 
 

4.1. 
 

Příprava pokrmů 
umí prostřít stůl k obědu 
umí správně pouţívat příbor 
pomáhá s přípravou pohoštění 

 

umí prostřít jednoduše stůl 
pomáhá při výrobě jednohubek 
pomáhá při prostírání sváteční tabule 

dozdobí stůl / květiny/ 
připraví si sám snídani 

 

VDO –občan, společnost, 

stát 
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4.2. 
 

zná pravidla správného chování při 

stolování 

 

ví, jak se má chovat u stolu 
ví, jak pomoci při obsluze u stolu 

 

VDO – občanská společnost 

a škola 
OSV – morální rozvoj, 

hodnoty a postoje 

 

 

 

3. ročník - Pracovní činnosti 
 
 
RVP 

 
Školní výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Poznámky 

  
 

3.1. 
 

Pěstitelské práce 

Ţák : 
všímá si změn v přírodě / barevnost listů 

a rostlin/ 
 

zápisy do kalendáře přírody pomocí značek 
 

EV – základní podmínky 

ţivota 

 

 

 
3.2. 

 

umí ošetřovat pokojové rostliny 

umí zasít a zasadit rostliny 

 

zalévá, otírá pokojové květiny, pozoruje jejich 

růst 
pěstuje cibuloviny a rostliny ze semen / rychlení/ 

 

EV – vztah člověka a 

prostředí 
 

 

 
 
 
 

1.2. 
 

umí rozlišit jednotlivé pracovní nástroje a 

pracuje s nimi 
 rozumí stručnému slovnímu návodu 

umí pouţívat nůţky, jehlu, pravítko, 
pracovní pomůcky a nástroje 

ví, co je třeba si připravit na konkrétní 

činnost, zodpovídá za vrácení 

zapůjčených pomůcek 

 

 OSV – sociální rozvoj, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace a 

kompetice 

 

 

 
 

2.1. 
 

Konstrukční činnosti 
 seznámí se s návodem ke stavebnicím 

vytváří plošné a prostorové kompozice 
 sestavuje jednoduché pohyblivé modely 

 

 stavby podle předlohy z kostek 

 stavby podle fantazie ţáků 
montáţe podle předloh 

Panelová stavebnice 
Stavebnice SEVA 

 

OSV – osobnostní rozvoj, 

kreativita 

 

 

 
 

4.1. 
 

Příprava pokrmů 
umí správně pouţívat příbor 
pomáhá s přípravou pohoštění 

 

pomáhá při výrobě jednohubek 
pomáhá při prostírání sváteční tabule 

dozdobí stůl / květiny/ 
připraví si sám snídani 

 

VDO –občan, společnost, 

stát 

 

 

 
 

4.2. 
 

zná pravidla správného chování při 

stolování 

 

ví, jak se má chovat u stolu 
ví, jak pomoci při obsluze u stolu 

 

VDO – občanská společnost 

a škola 
OSV – morální rozvoj, 

hodnoty a postoje 
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4. ročník - Pracovní činnosti 
 
 
RVP 

 
Školní výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Poznámky 

  
3.3. 

 

Pěstitelské práce 

Ţák : 
zakládá jednoduché pokusy 

 

ověřuje podmínky pro růst rostlin – 

klíčivost, růst, rychlení, rozmnoţování 

 

EV – základní podmínky 

ţivota 

 

 

 
3.4. 

 

umí pečovat o pokojové rostliny 
ví, jak se rostliny rozsazují, řízkují 

 

zalévá, kypří, otírá rostliny 

hnojení rostlin 
mnoţení řízkováním a dělením 

 

EV – vztah člověka a 

prostředí 

 

 

 
 

3.5. 
 

zná zahradnické nářadí 
 

pozná rýč, hrabičky, motyčku,sázecí 

kolík, konev, lopatku, zahradnické 

nůţky 
ví, jak pěstovat hrách, fazole, letničky 

 
 

  

 

3.6. 
 

ví o moţnosti alergických reakcí 
umí v případě úrazu poskytnout základní ošetření 

 

 seznámí se s první pomocí při 

alergické reakci 
zná základní obvazové techniky 

 

OSV – poznání, sebepoznání 
 

 

 
 
 
 

1.3. 
 

Práce s drobným materiálem 

Ţák: 
umí vyrobit výrobek z několika šablon, vytváří modely a 

skládanky 
umí trhat papír podle přímky 

umí stehovat textilní materiál 

umí rozměřit papír 
umí polepovat karton 

 

encyklopedie, desky na výrobky, 

plakáty s ţivočišnými druhy 
pomůcky na matematiku – prostorové 

modely 
krabičky na pomůcky, dárečky 

doplnění výuky – figurky 
 

MU – kulturní diference -

etnický původ 

 

 

 
 
 
 

1.4. 
 

umí si rozměřit papír 

umí polepovat kartón 
umí pracovat s modelovací hmotou 

umí ohýbat drátky 
umí střihat textil, korek 
vystřihuje jednoduché symetrické tvary 

 šije přední, zadní a obnitkovací steh 
pracuje s přírodními materiály 

 

 stojánky na foto – dárek 

podloţky pod hrnky 
 šití polštářku,vonného sáčku –dárek 

vánoční řetěz, dárky 
 

OSV – sociální rozvoj, 

mezilidské vztahy 
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1.5. 
 

umí pracovat s nůţkami 

umí navlékat korálky 
 rozeznává vlastnosti papíru – povrch, tloušťka, struktura 

umí navlékat nit, udělat na ní uzel 
 rozlišuje textilní materiál – len, hedvábí, rub a líc látky, 

 

ozdoby, korálky 

vzorník papíru 
odhad potřebné délky nitě, uzlík 

 textilní vzorník 

 

  

 

 rozlišuje textilní materiál– nit, stuţka, plst, příze, háček, 

knoflík 
umí řezat papír noţem a pravítkem 

 

   

 
1.6. 

 

umí si uklidit své místo 
umí bezpečně pouţívat nůţky, jehlu, nůţ, špendlíky 

umí ošetřit drobné poranění – rychloobvaz 
 

 OSV – osobnostní rozvoj 

seberegulace 

 

 

 
 

2.2. 
 

Konstrukční činnosti 

Ţák : 
 sestavuje sloţitější pohyblivé modely 
uţívá správné názvy stavebnicových dílů 

 

model letedla, auta – CHEVA 
pojmenování šroubků, matek, kostek 

 

OSV - kreativita 
 

 

 

2.3. 
 

 sestavuje modely podle předlohy i fantazie 
 sestavuje prostorové modely z kartónových vystřihovánek 

 

věţ ze špejlí a kartónu 
model obce, náměstí,domy z krabiček 

 

  

 
2.4. 

 

umí ošetřit drobné poranění- rychloobvaz,obvaz, dezinfekce 
 

opakování zásad první pomoci 
dodrţování zásad hygieny – mytí 

rukou 

 

OSV - psychohygiena 
 

 

 
 

4.3. 
 

Příprava pokrmů 

Ţák : 
zná základní vybavení kuchyně, umí zacházet 

s jednoduchými spotřebiči – konvice, mikrovlnka, sporák 

ví, které potraviny se uchovávají v lednici, které ve spíţi 
 

zná nádobí a spotřebiče pouţívané 

v kuchyni – mikrovlnka, sporák, 

konvice 
umí uloţit nákup 

 

VDO – občanská spol. a 

škola 

 

 

 

4.4. 
 

připraví jednoduché pohoštění pro spoluţáky – chlebíčky 

umí uvařit čaj, kávu, kakao 

 

pomoc při vánočním pohoštění ve 

třídách 

 

MU - multikulturalita 
 

 

 

4.5. 
 

pouţívá vhodné nádobí a nářadí 

zná pravidla správného stolování 

 

pouţívání příborů, ubrousků 

omezuje mluvení při jídle 

 

VDO – občan, společnost, 

stát 

 

 

 
 

4.6. 
 

uklízí pracovní plochy na kterých pracoval 

dodrţuje základní hygienická pravidla 
dbá na bezpečnost při práci s kuchyňskými nástroji 
umí poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni – ošetření 

pořezání, popálení, opaření 

 

zdravotnické školení pro poskytnutí 

první pomoci 
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5. ročník - Pracovní činnosti 
 
 
RVP 

 
Školní výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová témata 

 
Poznámky 

  
3.3. 

 

Pěstitelské práce 

Ţák : 
zakládá jednoduché pokusy 

 

ověřuje podmínky pro růst rostlin – 

klíčivost, růst, rychlení, rozmnoţování 

 

EV – základní podmínky 

ţivota 

 

 

 
3.4. 

 

umí pečovat o pokojové rostliny 
ví, jak se rostliny rozsazují, řízkují 

 

zalévá, kypří, otírá rostliny 

hnojení rostlin 
mnoţení řízkováním a dělením 

 

EV – vztah člověka a 

prostředí 

 

 

 
 

3.5. 
 

zná zahradnické nářadí 
 

pozná rýč, hrabičky, motyčku,sázecí 

kolík, konev, lopatku, zahradnické 

nůţky 
ví, jak pěstovat hrách, fazole, letničky 

 
 

  

 

3.6. 
 

ví o moţnosti alergických reakcí 
umí v případě úrazu poskytnout základní ošetření 

 

 seznámí se s první pomocí při 

alergické reakci 
zná základní obvazové techniky 

 

OSV – poznání, sebepoznání 
 

 

 
 
 
 

1.3. 
 

Práce s drobným materiálem 

Ţák: 
umí vyrobit výrobek z několika šablon, vytváří modely a 

skládanky 
umí trhat papír podle přímky 

umí stehovat textilní materiál 

umí rozměřit papír 
umí polepovat karton 

 

encyklopedie, desky na výrobky, 

plakáty s ţivočišnými druhy 
pomůcky na matematiku – prostorové 

modely 
krabičky na pomůcky, dárečky 

doplnění výuky – figurky 
 

MU – kulturní diference -

etnický původ 

 

 

 
 
 
 

1.4. 
 

umí si rozměřit papír 

umí polepovat kartón 
umí pracovat s modelovací hmotou 

umí ohýbat drátky 
umí střihat textil, korek 
vystřihuje jednoduché symetrické tvary 

 šije přední, zadní a obnitkovací steh 
pracuje s přírodními materiály 

 

 stojánky na foto – dárek 

podloţky pod hrnky 
 šití polštářku,vonného sáčku –dárek 

vánoční řetěz, dárky 
 

OSV – sociální rozvoj, 

mezilidské vztahy 

 

 

 
 

1.5. 
 

umí pracovat s nůţkami 

umí navlékat korálky 
 rozeznává vlastnosti papíru – povrch, tloušťka, struktura 

umí navlékat nit, udělat na ní uzel 
 rozlišuje textilní materiál – len, hedvábí, rub a líc látky, 

 

ozdoby, korálky 

vzorník papíru 
odhad potřebné délky nitě, uzlík 

 textilní vzorník 
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 rozlišuje textilní materiál– nit, stuţka, plst, příze, háček, 

knoflík 
umí řezat papír noţem a pravítkem 

 

   

 
1.6. 

 

umí si uklidit své místo 
umí bezpečně pouţívat nůţky, jehlu, nůţ, špendlíky 

umí ošetřit drobné poranění – rychloobvaz 
 

 OSV – osobnostní rozvoj 

seberegulace 

 

 

 
 

2.2. 
 

Konstrukční činnosti 

Ţák : 
 sestavuje sloţitější pohyblivé modely 
uţívá správné názvy stavebnicových dílů 

 

model letedla, auta – CHEVA 
pojmenování šroubků, matek, kostek 

 

OSV - kreativita 
 

 

 

2.3. 
 

 sestavuje modely podle předlohy i fantazie 
 sestavuje prostorové modely z kartónových vystřihovánek 

 

věţ ze špejlí a kartónu 
model obce, náměstí,domy z krabiček 

 

  

 

2.4. 
 

umí ošetřit drobné poranění- rychloobvaz,obvaz, dezinfekce 
 

opakování zásad první pomoci 
dodrţování zásad hygieny – mytí 

rukou 

 

OSV - psychohygiena 
 

 

 
 

4.3. 
 

Příprava pokrmů 

Ţák : 
zná základní vybavení kuchyně, umí zacházet 

s jednoduchými spotřebiči – konvice, mikrovlnka, sporák 

ví, které potraviny se uchovávají v lednici, které ve spíţi 
 

zná nádobí a spotřebiče pouţívané 

v kuchyni – mikrovlnka, sporák, 

konvice 
umí uloţit nákup 

 

VDO – občanská spol. a 

škola 

 

 

 

4.4. 
 

připraví jednoduché pohoštění pro spoluţáky – chlebíčky 

umí uvařit čaj, kávu, kakao 

 

pomoc při vánočním pohoštění ve 

třídách 

 

MU - multikulturalita 
 

 

 

4.5. 
 

pouţívá vhodné nádobí a nářadí 

zná pravidla správného stolování 

 

pouţívání příborů, ubrousků 

omezuje mluvení při jídle 

 

VDO – občan, společnost, 

stát 

 

 

 
 

4.6. 
 

uklízí pracovní plochy na kterých pracoval 

dodrţuje základní hygienická pravidla 
dbá na bezpečnost při práci s kuchyňskými nástroji 
umí poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni – ošetření 

pořezání, popálení, opaření 

 

zdravotnické školení pro poskytnutí 

první pomoci 
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5.4 Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Zdraví člověka je chápáno jako vyváţený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno 

mnoha aspekty, jako je styl ţivota, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů, kvalita ţivotního 

prostředí, bezpečí člověka atd. Protoţe je zdraví důleţitým předpokladem pro aktivní a spokojený ţivot a pro 

optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z 

priorit základního vzdělávání. 

 

Tělesná výchova se vyučuje v 1. - 5. ročníku 1. stupně základního vzdělávání vţdy 2 hodiny týdně. 

Ţáci pracují během vyučovací hodiny v tělocvičně, na hřišti (popřípadě jinde), vyuţívají všechny dostupné 

pomůcky. 

Předmět Tělesná výchova patří podle RVP do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví přináší základní podněty pro 

pozitivní ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiţ se ţáci seznamují, učí se je vyuţívat 

a aplikovat ve svém ţivotě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby ţáci poznávali 

sami sebe jako ţivé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, způsob jeho ochrany i hloubku problémů spojených s 

nemocí či jiným poškozením zdraví. Ţáci se seznamují s různými riziky, která ohroţují zdraví v běţných i 

mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či 

posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o 

poznávání zásadních ţivotních hodnot
1
, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. 

Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích 

posilujících zájem ţáků o problematiku zdraví. 

 

Při realizaci tohoto předmětu je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v 

modelových situacích i v kaţdodenním ţivotě školy. Proto je velmi důleţité, aby celý ţivot školy byl ve shodě s 

tím, co se ţáci o zdraví učí a co z pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno 

kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později 

přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost ţáků v jednání, rozhodování a činnostech souvisejících se 

zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů ţáků k rozvoji i ochraně zdraví. 

 

Vzdělávací oblast Tělesné výchovy je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech 

Výchova ke zdraví (není samostatný předmět) a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní tělesná 

výchova. Vzdělávací obsah Tělesné výchovy se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují 

nebo vyuţívají, a do ţivota školy. 

                                                 

 
1
 Je vhodné usilovat o to, aby předkládané názory nebyly v příkrém rozporu s názory zákonných zástupců ţáků. 
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Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede ţáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho 

sloţek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na 

obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Ţáci si osvojují zásady 

zdravého ţivotního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém ţivotě i k osvojování účelného chování při 

ohroţení v kaţdodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i 

sociálnímu rozměru zdraví vzdělávací obor Výchova ke zdraví obsahuje výchovu k mezilidským vztahům a je 

velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Ţáci si rozšiřují a prohlubují 

poznatky o sobě i vztazích mezi lidmi, partnerských vztazích, manţelství a rodině, škole a společenství 

vrstevníků. 

 

Vzdělávací obor Tělesné výchovy jako součást komplexnějšího vzdělávání ţáků v problematice zdraví směřuje 

na jedné straně k poznání vlastních pohybových moţností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků 

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání 

postupuje od spontánní pohybové činnosti ţáků k činnosti řízené a výběrové, jejímţ smyslem je schopnost 

samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního reţimu pohybové činnosti pro uspokojování 

vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a 

kompenzaci různého zatíţení, pro podporu zdraví a ochranu ţivota. Předpokladem pro osvojování pohybových 

dovedností je v základním vzdělávání ţákův proţitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá 

dovednost pak zpětně kvalitu jeho proţitku umocňuje. V tělesné výchově je velmi důleţité motivační hodnocení 

ţáků, které vychází ze somatotypu ţáka a je postaveno na posuzování osobních výkonů kaţdého jednotlivce a 

jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání ţáků podle výkonových norem (tabulky, grafy aj.), které  

neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav ţáků. 

 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá 

diferenciaci činností i hodnocení výkonů ţáků. Neméně důleţité je odhalování zdravotních oslabení ţáků a jejich 

korekce v běţných i specifických formách pohybového učení – v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní 

tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, 

která jsou podle potřeby preventivně vyuţívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny ţáky nebo jsou 

zadávána ţákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 ţáci uţívají znalostí z mezipředmětových vztahů, zejména v oblasti měření 

 porovnávání výkonů, snaţí se hodnotit výkony své i ostatních podle dohodnutých pravidel 

 ví, kde získat informace 
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Kompetence k řešení problémů 

 ţáci si uvědomují pravidla her a soutěţí, při problémech jsou vedeni ke klidné diskusi, které se účastní i 

učitel, s ţáky se hovoří o nesportovním chování a jeho důsledky 

 učitel dodává ţákům zdravou sebedůvěru 

Kompetence komunikativní 

 ţáci reagují na smluvené povely a signály 

 tvoří si vlastní pravidla při týmových soutěţích 

 snaţí se o vlastní zorganizování sportovních činností 

Kompetence sociální a personální 

 ţáci si uvědomují rozdílnost výkonů spoluţáků a respektují je, uvědomují si rozdílnost pohlaví ve 

výkonnosti i výběru sportů 

 jsou vedeni ke spolupráci ve skupině, spoluţáci i učitel kladně hodnotí kaţdé zlepšení jednice i týmu 

Kompetence občanská 

 ţáci si uvědomují význam sportu a zdravé ţivotosprávy pro sebe a tím i pro své okolí, ví o nebezpečí 

zneuţívání návykových látek 

 jsou vedeni k ohleduplnosti k ostatním i mimo sport 

Kompetence pracovní 

 ţáci ve spolupráci s učitelem upravují sportoviště, nářadí i náčiní, snaţí se posuzovat bezpečnost 
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1. ročník – Tělesná výchova 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 -      spojuje pravidelnou kaţdodenní  

       pohybovou činnost se zdravím a  

       vyuţívá nabízené příleţitosti 

-     zvládá vyjádřit melodii rytmem    

       pohybu 

-     zvládá základní přípravu organismu 

       před pohybovou aktivitou 

-     pohybový reţim ţáků během  

      dne,délka a intenzita  

      pohybu 

-     turistika,pobyt v přírodě 

-     rytmické a kondiční formy cvičení  

      pro děti 

-     správné drţení těla 

-     správné dýchání 

-     protahovací a napínací cviky pro  

      zahřátí a uvolnění 

-     kompenzační a relaxační cviky 

EV – Vztah člověka k prostředí( 

ţivotní styl,prostředí a zdraví) 

 

1.2 -     zvládá v souladu s individuálními  

      předpoklady pohybovou činnost se 

       zdravím a vyuţívá nabízené  

      příleţitosti 

-     Atletika 

      rychlý běh,skok do dálky,hod  

      míčkem,nízký start,rozvoj různých  

     forem rychlosti,vytrvalosti,síly,  

      pohyblivosti a koordinace pohybu 

-    Gymnastika 

      průpravná cvičení 

      akrobacie – kotoul vpřed, 

      přeskok – sníţená švédská  

      bedna- prosté skoky  

      snoţmo z trampolínky 

      cvičení na lavičce, ţebřinách 

      cvičení s náčiním( př. švihadlo,  

      míček) 

-     průpravné úpoly- přetahy,  

      přetlaky 

 

  

1.3 -     spolupracuje při jednoduchých  

      týmových a pohybových činnostech 

      a soutěţích 

-     jedná v duchu fair play 

 

-     základy sportovních her  

      manipulace s míčem 

      míčové a pohybové hry, pohybová  

      tvořivost a vyuţití netradičního  

     náčiní při cvičení 

     zásady jednání a chování 

OSV –Morální rozvoj osobnosti  

1.4 -     uplatňuje hlavní zásady hygieny a  

      bezpečnosti při pohybových  

      činnostech ve známých prostorech  

      školy   

-     příprava organismu před  

       pohybovou činností 

-     hygiena pohyb. činností a  

      prostředí 

-     vhodné sportovní oblečení a obuv 

-     bezpečnost při sportování  

EV- Základní podmínky ţivota  
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       v tělocvičně, na hřišti,v přírodě 

1.5 -    reaguje na základní pokyny a  

      povely k osvojované činnosti a její  

      organizaci 

-     základní tělocvičné pojmy –  

      komunikace v Tv 

  

 

2. ročník – Tělesná výchova 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 -     spojuje pravidelnou kaţdodenní  

      pohybovou činnost se zdravím a  

      vyuţívá nabízené příleţitosti 

-     zvládá vyjádřit melodii rytmem  

      pohybu 

-    zvládá základní přípravu organismu 

      před pohybovou aktivitou 

-     pohybový reţim ţáků během  

       dne,délka a intenzita  

       pohybu 

-      turistika,pobyt v přírodě 

-      rytmické a kondiční formy cvičení  

       pro děti 

-      správné drţení těla 

-      správné dýchání 

-      protahovací a napínací cviky pro  

       zahřátí a uvolnění 

-      kompenzační a relaxační cviky 

VDO – Občanská společnost a 

škola( dodrţování pravidel, 

smysl pro čistotu a bezkonfliktní 

hru) 

 

EV – Vztah člověka k prostředí( 

ţivotní styl,prostředí a zdraví) 

 

1.2 -     zvládá v souladu s individuálními  

      předpoklady pohybovou činnost se  

      zdravím a vyuţívá nabízené  

      příleţitosti 

      Atletika 

-      rychlý běh,skok do dálky,hod  

      míčkem,nízký start,rozvoj různých  

     forem rychlosti,vytrvalosti,síly,  

      pohyblivosti a koordinace pohybu 

-     Gymnastika 

      průpravná gymnastická cvičení 

- akrobacie- kotoul vpřed a vzad 

- přeskok- sníţená bedna- výskok do 

vzporu dřepmo, odrazem z 

trsmpolínky 

- hrazda-ručkování ve visu 

- kladinka – chůze 

-      cvičení na lavičce, ţebřinách, cvičení 

s náčiním ( př.švihadlo, míček) 

-     pohybové hry- průpravné  

      přetahy a přetlaky  

-     plavání –základní plavecká výuka 

  

1.3 -     spolupracuje při jednoduchých  

      týmových a pohybových činnostech 

       a soutěţích 

 

-     jedná v duchu fair play 

-     základy sportovních her  

-    míčové a pohybové hry, pohybová 

tvořivost a vyuţití netradičního náčiní při 

cvičení 

-      zásady jednání a chování 

MKV – Lidské vztahy 

(ohleduplnost, spolupráce) 
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1.4 -     uplatňuje hlavní zásady hygieny a  

      bezpečnosti při pohybových  

      činnostech ve známých prostorech  

      školy   

-     příprava organismu před  

      pohybovou činností 

-     hygiena pohyb. činností a  

      prostředí 

-     vhodné sportovní oblečení a obuv 

-     bezpečnost při sportování  

      v tělocvičně, na hřišti,v přírodě 

-     první pomoc při drobných  

      poranění a přivolání  

      pomoci 

 OSV – Osobnostní a morální 

rozvoj 
 

1.5 -     reaguje na základní pokyny a  

      povely k osvojované činnosti a její  

      organizaci 

-     základní tělocvičné pojmy –  

      komunikace v Tv 

  

 

 

 

3. ročník – Tělesná výchova 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 -     spojuje pravidelnou kaţdodenní  

      pohybovou činnost se zdravím a  

      vyuţívá nabízené příleţitosti 

-     zvládá vyjádřit melodii rytmem  

      pohybu 

-     zvládá základní přípravu  

      organismu před pohybovou  

      aktivitou 

-     pohybový reţim ţáků během  

     dne,délka a intenzita  

      pohybu 

-     turistika,pobyt v přírodě 

-     rytmické a kondiční formy cvičení  

      pro děti  

-     správné drţení těla 

-     správné dýchání 

-     protahovací a napínací cviky pro  

      zahřátí a uvolnění 

-     kompenzační a relaxační cviky 

MKV –Lidské vztahy 

Prv – drţení těla 
 

1.2 -     zvládá v souladu s individuálními  

      předpoklady pohybovou činnost se 

      zdravím a vyuţívá nabízené  

      příleţitosti 

-     Atletika 

      rychlý běh,skok do dálky,hod  

      míčkem,nízký  

      start,rozvoj různých forem  

      rychlosti,vytrvalosti,síly, 

       pohyblivosti a koordinace pohybu 

-     Gymnastika 

      průpravná cvičení 

      akrobacie – kotoul vpřed a  

     vzad  

- přeskok – sníţená bedna- výskok do 

M- měření délky, bodové 

hodnocení 
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vzporu dřepmo, odrazem 

z trampolínky 

- hrazda – ručkování ve visu 

- cvičení na lavičce, ţebřinách 

      cvičení s náčiním( př. švihadlo,  

      míček) 

-     pohybové hry- průpravné přetahy,  

      přetlaky 

-     plavání – základní plavecká  

      výuka 

 

1.3 -     spolupracuje při jednoduchých  

      týmových a pohybových  

      činnostech a soutěţích 

-     jedná v duchu fair play 

 

-     základy sportovních her  

-     míčové hry –manipulace  

      s míčem,herní činnosti  

      jednotlivce, spolupráce ve hře,  

      průpravné hry 

- pravidla zjednodušených  

     osvojovaných pohybových 

      činností – her a soutěţí 

- zásady jednání a chování 

  

1.4 -     uplatňuje hlavní zásady hygieny a  

      bezpečnosti při pohybových  

      činnostech ve známých prostorech  

      školy   

-     příprava organismu před  

      pohybovou činností 

-     hygiena pohyb. činností a  

      prostředí 

-     vhodné sportovní oblečení a obuv 

-     bezpečnost při sportování  

      v tělocvičně, na hřišti,v  

      přírodě 

-     první pomoc při drobných  

      poranění a přivolání  

      pomoci 

MKV –Lidské vztahy 

Prv – drţení těla 
 

1.5 -      reaguje na základní pokyny a  

      povely k osvojované činnosti a její  

      organizaci 

-     základní tělocvičné pojmy –  

      komunikace v Tv 
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4. ročník – Tělesná výchova 

 
Očekávan

ý výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.6 - podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového reţimu 

- uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 

- projevuje přiměřenou samostatnost a 

vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti 

- smluvené povely, signály 

 

- cvičení pro rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

- kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem 

- pohybový reţim ţáků, délka a 

intenzita pohybu 

- turistika, pobyt v přírodě 

OSV – osobností a morální 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 - zařazuje do pohybového reţimu korektivní 

cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěţí nebo vlastním 

svalovým oslabením 

- správné drţení těla, správné zvedání 

zátěţe, kompenzační a relaxační 

cvičení 

  

1.8 - zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti 

- vytváří varianty osvojených pohybových her 

Gymnastika  

-  průpravná cvičení 

- akrobacie -  kotoul vpřed, vzad, stoj 

na rukou s dopomocí 

- přeskok - bedny, kozy odrazem 

z trampolínky a můstku 

- cvičení na lavičce,ţebřinách 

- cvičení  na hrazdě  

- rytmické a kondiční formy cvičení  

- cvičení s náčiním (např. švihadlo, 

míček) 

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh, skok 

do dálky, hod míčkem 

- Základy sportovních her – 

manipulace s míčem, herní činnosti 

jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání 

- Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky 

Plavání – základní plavecká výuka 

Pohybové hry  

  

1.9 - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běţném sportovním prostředí 

- adekvátně reaguje při úrazu spoluţáka 

- příprava organismu před pohybovou 

činností 

- hygiena pohybových činností a 

prostředí, vhodné oblečení,obutí  

- organizace a bezpečnost cvičebního 

EV – základní podmínky ţivota  
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prostoru, seznámení s první pomocí 

1.10  - jednoduše zhodnotí  kvalitu pohybové 

činnosti spoluţáka, reaguje na pokyny 

- hodnocení a měření výkonů 

spoluţáků 

  

1.11 - jedná v duchu fair play – dodrţuje pravidla 

her a soutěţí, pozná a označí  zjevné 

přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 

reaguje 

- pravidla her, zásady  jednání a 

chování 

OSV – morální rozvoj osobnosti  

1.12 - seznamuje se základními pojmy tělocvičného 

názvosloví, cvičí podle popisu cvičení 

- základní tělocvičné názvosloví, 

smluvené povely, signály 

  

1.14 - změří základní pohybové výkony  - měření výkonů   

1.15 - orientuje se v informačních zdrojích 

pohybových aktivitách a sportovních akcích 

ve škole, samostatně získá potřebné 

informace 

- další pohybové činnosti – 

mimoškolní aktivity 
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5. ročník – Tělesná výchova 
 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.6 - podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového reţimu 

- uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 

- projevuje přiměřenou samostatnost a 

vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti 

- smluvené povely, signály 

 

- cvičení pro rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

 

- kondiční cvičení s hudbou nebo 

rytmickým doprovodem 

 

- pohybový reţim ţáků, délka a 

intenzita pohybu 

 

- turistika, pobyt v přírodě 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 - zařazuje do pohybového reţimu korektivní 

cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěţí nebo vlastním 

svalovým oslabením 

- správné drţení těla, správné zvedání 

zátěţe, kompenzační a relaxační 

cvičení 

  

1.8 - zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti 

- vytváří varianty osvojených pohybových her 

Gymnastika  

-  průpravná cvičení 

- akrobacie -  kotoul vpřed, vzad a 

jejich kombinace, stoj na rukou 

s dopomocí 

- přeskok - bedny, kozy odrazem z  

můstku 

- cvičení na lavičce, ţebřinách 

- cvičení  na hrazdě  

- rytmické a kondiční formy cvičení  

- cvičení s náčiním – švihadlo, míček 

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh, skok 

do dálky, hod míčkem 

- Základy sportovních her – 

manipulace s míčem, herní činnosti 

jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání 

- Průpravné úpoly – přetahy, přetlaky 

Plavání – základní plavecká výuka 
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Pohybové hry  

1.9 - uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 

chování v běţném sportovním prostředí 

- adekvátně reaguje při úrazu spoluţáka 

- příprava organismu před pohybovou 

činností 

- hygiena pohybových činností a 

prostředí, vhodné oblečení,obutí  

- organizace a bezpečnost cvičebního 

prostoru, seznámení s první pomocí 

EV – základní podmínky ţivota  

1.10  - jednoduše zhodnotí  kvalitu pohybové 

činnosti spoluţáka, reaguje na pokyny 

- hodnocení a měření výkonů 

spoluţáků 

  

1.11 - jedná v duchu fair play – dodrţuje pravidla 

her a soutěţí, pozná a označí  zjevné 

přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně 

reaguje, respektuje při pohybových 

činnostech opačné pohlaví 

- pravidla her, zásady  jednání a 

chování 

- seznámení s olympijskými symboly 

a ideály 

MuV – lidské 

vztahy,multikulturalita 

 

 

1.12 - seznamuje se základními pojmy tělocvičného 

názvosloví, cvičí podle popisu cvičení 

- základní tělocvičné názvosloví, 

smluvené povely, signály 

  

1.13 - zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 

soutěţe na úrovni třídy 

- příprava rozcvičky, hry, soutěţe   

1.14 - změří základní pohybové výkony  a porovná 

je s předchozími výsledky 

- měření výkonů   

1.15 - orientuje se v informačních zdrojích 

pohybových aktivitách a sportovních akcích 

ve škole i v místě bydliště, samostatně získá 

potřebné informace 

- další pohybové činnosti – 

mimoškolní aktivity 

  

1.6 podílí se na realizaci pravidelného 

pohybového reţimu 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti 
projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 

pro zlepšení úrovně své zdatnosti 
 

 smluvené povely, signály 
cvičení pro rozvoj rychlosti, 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 
kondiční cvičení s hudbou 

nebo rytmickým doprovodem 

pohybový reţim ţáků, 

délka a intenzita pohybu 
 turistika, pobyt v přírodě 

 

MeV – kritické čtení, 

vnímání mediálních 

sdělení 
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5.5 Název vyučovacího předmětu: Hudební výchova   

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Ţáci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky hudebního umění. Vzdělávací obsah je 

rozdělen do čtyřech oblastí, a to: vokální činnost, instrumentální činnost, hudebně pohybové činnosti a poslechové 

činnosti. 

Na celém prvním stupni je časová dotace 1 hodina týdně. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 
Výchovné a vzdělávací postupy směřují k utváření klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení 

 vedeme ţáky k uţívání správné terminologie 

 uplatňujeme přístup k ţákům talentovaným a méně nadaným 

 

Kompetence k řešení problémů 

 vedeme ţáky k odlišení hudby vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

 učíme ţáky rozlišovat kvalitu tónů 

 

Kompetence komunikativní 

 vedeme ţáky k rytmizaci a melodizaci jednoduchých textů, improvizaci v rámci nejjednodušších hudebních 

forem 

 rozvíjíme pohybové vyjádření písně nebo skladby 

 

Kompetence sociální a personální 

 učíme děti naslouchat hudbě 

 vedeme je k vzájemnému naslouchání 

 učíme ţáky brát ohled na druhé 

 vedeme děti k budování sebedůvěry 

 

 

 

 

Kompetence občanské 

 pěstujeme úctu k českému národu,hrdost na svůj národ 

 

Kompetence pracovní 

 vysvětlíme pravidla pro grafický záznam hudby 
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 vedeme ţáky k tanečnímu pohybu 

 učíme děti vyuţívat jednoduché hudební nástroje k doprovodu písní 
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1. ročník – Hudební výchova 

 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 

 

1.1 

 

1.2 

1.2 

 

1.1 

- dbá na správné dýchání a drţení těla 

- provádí hlasová a dechová cvičení 

- zná význam not 

- zopakuje rytmicko melodické     

- motivy(vytleská rytmus podle vzoru) 

- zpívá ve skupině s oporou melodického 

nástroje 

- nebo učitelova zpěvu 

Vokální činnosti 

 -    osvojování nových písní 

- správné tvoření tónu 

- zpěv sboru s oporou učitelova 

hlasu 

- uvolňovací cviky 

- hudební rytmus (písně ve 2/4 

taktu) 

VMEGS 

- Evropa a svět nás zajímá – 

poznávání evropské hudby 

 

MuV 

- kulturní diference- 

    hudba etnických skupin 

   ( lidské vztahy) 

 

1.3 

 

 

1.6 

- učí se pouţívat Orffovy hudební nástroje 

k rytmickým cvičením a hudebnímu 

doprovodu 

- pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, 

flétnu, dřívka,triangl,zvonkohru, bubínek 

Instrumentální činnost 

- improvizované hudební     

nástroje k doprovodu zpěvu 

- jednoduché hudební nástroje 

Orffova instrumentáře 

- rytmizace, hudební hry      

(ozvěna) 

  EV 

- základní podmínky  

ţivota – výchova 

k ţivotnímu prostředí – 

hudba - rámus 

  

1.4 

 

1.4 

 

1.4 

 

1.5 

- zapojí se alespoň do dvou hudebně 

pohybových her 

- doprovází zpěv tleskáním, luskáním, 

podupy 

- pochoduje na počítání, se zpěvem a podle 

hudby 

- pouţívá pojmy rychle a pomalu, potichu a 

nahlas, vysoký a hluboký tón 

Hudebně pohybové činnosti 

- taktování (2/4 takt) 

- pohybové vyjádření hudby 

(pohybová improvizace) 

- pochod se zpěvem 

- různé druhy chůze s hudebním 

doprovodem 

  MeV 

- vnímání mediálních sdělení  

- výběr kvalitní hudby 

 

1.6 

 

1.5 

 

1.6 

 

1.6 

- dovede v klidu vyslechnout krátkou 

ukázku symfonické hudby 

- rozlišuje hlasy a zvuky, pozná hlas 

muţský, ţenský a dětský 

- podle zvuku a tvaru pozná nejznámější 

hudební nástroje 

- pozná hymnu ČR 

Poslechové činnosti 

- lidský hlas, hudební nástroj 

- hudba vokální, instrumentální 

- ukolébavka, taneční hudba, hudba 

pochodová 
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2. ročník - Hudební výchova 

 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.5            

 

1.5             

1.1 

 

1.2 

- rozlišuje melodii stoupavou a klesavou, 

rytmus pomalý a rychlý 

- zeslabování a zesilování 

- zpívá intonačně čistě dle svých 

schopností 

- zná pojmy notová osnova, noty, 

houslový klíč 

Vokální činnosti 

- rozšiřování hlasového rozsahu 

- zpěv – sólo, ve skupině 

- písně ve 2/4 a 3/4 taktu 

- kánon 

MuV 

- lidské vztahy (mezilidské 

vztahy v lidové písni) 

 

 

1.3 

 

 

1.6 

- umí uţívat dětské hudební  

             nástroje jako vlastní doprovod  

             k rytmizovanému textu a písni 

- pozná a rozlišuje hudební nástroje    

             podle zvuku – klavír, trubka,    

             housle, pikola     

  Instrumentální činnosti 

- hudební improvizace (nástroje 

z Orffova instrumentáře) 

- rytmizace, hudební hry (otázka-

odpověď) 

MeV 

- vnímání autora  

- mediálních sdělení 

(uplatnění výrazových 

sdělení v hudbě a tanci) 

 

1.4 

 

1.4 

 

 

 

 

- ovládá hru na tělo a doprovází tak zpěv 

svůj i svých spoluţáků 

- umí se pohybovat podle daného rytmu, při 

tanci tleskat a do pochodu bubnovat 

 

 Hudebně pohybové činnosti 

- hra na tělo 

- taktování (2/4 takt) 

- chůze ve 3/4 taktu 

- pohybový doprovod znějící 

hudby 

  

1.6 

1.6 

- rozlišuje umělou a lidovou píseň 

- dokáţe v klidu vyslechnout krátké 

hudební ukázky různých ţánrů 

  Poslechové činnosti 

  -     lidský hlas, hudební nástroj 

- písně pro děti, lidová píseň 

- hudba pochodová, taneční, 

ukolébavka 

- hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální 
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3. ročník - Hudební výchova 

 

 

 

 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 

1.2 

 

1.5 

 

1.2 

 

1.1 

- dbá na správné dýchání 

- pozná z notového zápisu takt  

- 2/4 a 3/4 

- při zpěvu dovede sledovat notový zápis jako oporu pro 

nácvik písně 

- rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou a čtvrťovou 

- naučí se zpívat vybrané písně 

Vokální činnosti 

- rozezpívání, hlasová hygiena 

- rozšiřování hlasového rozsahu 

- průprava k dvojhlasu (kánon) 

VMEGS 

- Evropa a svět nás zajímá 

 

1.6            

 

 

1.3 

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové a ţesťové, umí 

uvést příklad 

- umí doprovázet zpěv na rytmické nástroje 

 

Instrumentální činnosti 

- rytmické doprovody ve 2/4  

a 3/4  taktu 

- hra na hudební nástroje   

     (Orf),  

  

1.5 

1.4 

 

 

1.5 

 

______ 

1.6 

 

1.6            

- rozliší rytmus valčíku a polky 

- umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá a 

třídobá) 

 

- rozliší hudbu podle její společenské funkce 

__________________________________ 

- pozná některá díla B. Smetany a  

- Dvořáka 

- poslechem rozezná některé hudební nástroje 

Hudebně pohybové činnosti 

- taneční kroky, třídobá chůze  

      v kruhu, dvoudobá chůze  

      v průpletu 

- taktování (2/4 takt) 

 

__________________________ 

Poslechové činnosti    

- vztahy mezi tóny 

- hudba vokální, vokálně instrumentální 

- hudební nástroj, hudební styly (hudba 

pochodová, taneční 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

______________

____ 
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4. ročník - Hudební výchova 

 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

 

2.2 

- učí se další písně 

- zná pojmy repetice, houslový klíč 

- umí napsat houslový klíč 

- rozlišuje délky not a umí je zapsat 

- pozná dynamická znaménka p, mf, f  

      a umí je v písni pouţít 

-    zná stupnici C dur (názvy not) 

 

Vokální činnosti 

- realizace písní ve 3/4 a 4/4 taktu 

- orientace v notovém záznamu 

MuV 

- lidské vztahy – vzájemné 

obohacování různých 

kultur 

- kulturní diference – 

poznání vlastního 

kulturního zakotvení 

 

2.2 

 

2.6 

 

- doprovodí písně na rytmických     

      nástrojích Orffova instrumentáře 

- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové,   

      klávesové, drnkací, bicí 

 

Instrumentální činnosti 

 -   hra na hudební nástroje – Orf 

- rytmizace, melodizace a  

       hudební improvizace 

  

2.7 

 

 

 

 

______ 

2.1 

 

2.6 

2.6 

 

2.6 

 

 

2.6 

- umí pohybově vyjádřit hudbu, správně  

      taktuje na 2 a 3 doby 

 

 

 

__________________________________ 

- zazpívá zpaměti hymnu ČR, umí se při     

      ní chovat 

- pozná písně ve 2/4 a 3/4 taktu  

- pozná opakující se téma v poslouchané hudbě 

- pamatuje si nejdůleţitější údaje o  

B.Smetanovi a zná názvy jeho  

       nejznámějších oper  

- seznámí se s ţivotem a dílem  

     A.Dvořáka a jeho nejznámější operou 

_________________________________ 

Hudebně pohybové činnosti 

- taneční improvizace a  

pantomima 

- taneční kroky (poskočný,  

      cvalový), valčík, menuet 

__________________________ 

Poslechová témata 

- rozlišení melodie a doprovodu 

- epizody ze ţivota hudebních 

skladatelů 
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5. ročník - Hudební výchova 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

2.2 

 

2.2 

 

 

2.6 

 

2.1 

 

2.1 

2.7 

- zná pojmy: stupnice C dur, repetice, zesílení, 

zeslabení, pozná basový klíč 

- čte noty c1 – g2 v houslovém klíči, pouţívá 

notové písmo ve správných tvarech 

- umí provést rozbor zapsané písně – druh 

písně, takt, melodie 

- ve sboru zpaměti zazpívá hymnu ČR, zná 

základní údaje o jejím vzniku 

- pokusí se o dvojhlas 

- umí taktovat 4/4 takt 

 

Vokální činnosti 

- dvojhlas a vícehlas (kánon a  

      lidový dvojhlas), rytmická  

      cvičení, hudební rytmus 

- rozvíjení činností z prvního  

období 

- grafický záznam vokální  

      hudby (např. linkou),   

      orientace v notovém  

       záznamu 

MeV 

- kritické čtení a  

      vnímání mediálních    

      sdělení 

- vnímání autora  

      mediálních sdělení 

 

MuV 

- lidské vztahy 

- etnický původ 

 

2.3 

 

 

 

- technicky správně a rytmicky vhodně pouţije 

Orffovy nástroje podle notového záznamu 

 
Instrumentální činnosti 

- doprovod pomocí Orffových nástrojů 

- upevňování znalostí z niţších ročníků 

  

2.7 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

1.6 

 

 

2.4 

2.4 

 

 

- umí pohybově vyjádřit nálady, seznámí se 

s relaxací 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

- poslouchá vybrané skladby, 

      poslechem pozná vybrané dechové a     

      smyčcové nástroje 

- seznámí se a pozná varhanní hudbu 

- pozná trampské písně 

Hudebně pohybové činnosti 

- pohybové vyjádření hudby 

- orientace v prostoru (pamětné 

uchování tanečních pohybů –3/4 a 

4/4 takt) 

- procvičování pohybových prvků 

z niţších ročníků 

- taktování ve 4/4 taktu 

Poslechové činnosti 

- lidové kapely, rocková kapela, 

symfonický a velký jazzový orchestr 

- hudba chrámová, taneční (dříve a 

dnes) 

- rozvíjení činností z prvního období 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMEGS 

- Evropa a svět nás   

      zajímá 
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5.6 Název vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova  

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Výtvarná výchova umoţňuje ţákům jiné neţ pouze racionální poznávání světa a odráţí nezastupitelnou součást 

lidské existence – umění a kulturu. Vzdělávání v tomto předmětu přináší umělecké osvojování světa, tj. 

osvojování s estetickým účinkem. V procesu dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti 

jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. 

Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umoţňují 

rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, proţívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. 

 

Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova je rozvrţen do tematických okruhů: 

 Rozvíjení smyslové citlivosti 

 Uplatňování subjektivity 

 Ověřování komunikačních účinků 

 

Výtvarná výchova se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání: 1.-3. ročník - 1 hodina týdně 

4.-5. ročník – 2 hodiny týdně 

Ţáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě (popřípadě venku), vyuţívají se všechny dostupné pomůcky. 

 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede 

ţáka k pochopení umění jako specifického způsobu poznání, chápání umění a kultury v jejich vzájemné 

provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence, spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro 

tvorbu, uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a 

vyjadřování osobních proţitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě. 

Podle RVP patří Výtvarná výchova do vzdělávací oblasti Umění a kultura 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a 

interpretaci. Tyto činnosti umoţňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení proţívání, představivost, 

fantazii, intuici a invenci. 
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Kompetence k učení: 

Ţák:  

 je motivován k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

 vybírá a vyuţívá pro efektivnost vhodné způsoby, metody a strategie 

 plánuje, organizuje a řídí vlastní práci 

 tolerantně přistupuje k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i  

kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností. 

Kompetence k řešení problémů: 

Ţák:  

 snaţí se aktivně překonávat ţivotní stereotypy 

 obohacuje emocionální ţivot 

 

Kompetence komunikativní: 

Ţák:  

 dokáţe prezentovat své myšlenky a názory 

 zaujímá osobní účast v procesu tvorby 

 chápe proces tvorby jako způsob nalézání a vyjadřování osobních proţitků i postojů k jevům i vztahům 

v mnohotvárném světě 

Kompetence sociální a personální: 

Ţák:  

 uvědomuje si sebe samého jako svobodného jedince 

 spoluvytváří vstřícnou a podnětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání  

 uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech 

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel v týmu 

 

Kompetence občanské: 

Ţák:  

 chápe umění a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví 

 projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům 

 má smysl pro kulturu a tvořivost 

 aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 
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Kompetence pracovní: 

Ţák:  

 pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení ,dodrţuje daná pravidla 

 adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
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1.ročník – Výtvarná výc hova 

 
Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

 

1.1 
 

Ţák: 
zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 

pastelem, voskovkami 
umí míchat barvy 
poznává různé druhy linií a jejich výrazové moţnosti 

 

Malba- rozvíjení smyslové citlivosti. 

Teorie barvy – barvy základní a 

doplňkové, teplé, studené barvy a jejich 

výrazové vlastnosti, kombinace barev 

Goethův kruh 

 

EV 
Vztah člověka k prostředí 

(výchova k ţivotnímu 

prostředí) 
Ekosystémy 

 

 

 
 
 

1.2 
 

dovede pouţívat různé druhy štětců dle potřeby 
 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(barvy, objekty, tvary) 
zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev 

 rozliší teplé a studené barvy 
zvládne kresbu měkkým materiálem, špejlí, perem, měkkou 

tuţkou, rudkou, uhlem 
 

Kresba- rozvíjení smyslové citlivosti, 

výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 

kombinace v ploše, uspořádání objektu 

do celku, vnímání velikosti 

 

VDO- výchova 

k samostatnosti a 
sebekritice, ohleduplnost 

 

 

 
 
 
 
 

1.3 
 

uvědoměle zachází s některými materiály, ovládá základní 

technické dovednosti 
 rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k ţivotnímu prostředí 

uplatňuje různé techniky (malba,kresba,kombinace) 
modeluje z plastelíny, moduritu, tvaruje papír 

 

Techniky plastického vyjádření- reflexe 

a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly- hmatové, pohybové 

podněty 
Modelování z papíru, hlíny … 

 

VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá-

poznávání evropských 

kultur 
 
MeV 
- Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení-

kritický přístup k výtv. 

umění a vést k všeobecné 

informovanosti a orientaci 

ve výtv. výchově 
 

 

 
 
 

1.4 
 

zvládne koláţ 
umí výtvarně zpracovat přírodní materiál (nalepování, dotváření, 

tisk, otisk..) 
volně pracuje s vizuálně obraznými elementy, učí se 

kombinovat, rozlišuje pozadí a popředí 
uvědomuje si reliéf 
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1.5 
 

vnímá souvislost mezi pohádkovou postavou(zvířetem) a 

prostředím, ve kterém ţije, volně pracuje s vizuálně obraznými 

elementy, volí materiál a způsob vyjádření vlastních představ 
volně rozvíjí své myšlenky, své fantazijní představy 

 

Utvářet osobní postoj v komunikaci 

v rámci skupin spoluţáků, rodinných 

příslušníků. 
Vysvětlování výsledků tvorby,záměr 

tvorby. 

 

  

 

 

2.  ročník – Výtvarná výchova 
Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

 
 

1.1 
 

Ţák: 
zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 

pastelem, voskovkami 
umí míchat barvy 
poznává různé druhy linií a jejich výrazové moţnosti 

 

Malba- rozvíjení smyslové citlivosti. 

Teorie barvy – barvy základní a 

doplňkové, teplé, studené barvy a jejich 

výrazové vlastnosti, kombinace barev 

Goethův kruh 

 

EV 
Vztah člověka k prostředí 

(výchova k ţivotnímu 

prostředí) 
Ekosystémy 

 

 

 
 
 

1.2 
 

dovede pouţívat různé druhy štětců dle potřeby 
 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(barvy, objekty, tvary) 
zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev 

 rozliší teplé a studené barvy 
zvládne kresbu měkkým materiálem, špejlí, perem, měkkou 

tuţkou, rudkou, uhlem 
 

Kresba- rozvíjení smyslové citlivosti, 

výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 

kombinace v ploše, uspořádání objektu 

do celku, vnímání velikosti 

 

VDO- výchova 

k samostatnosti a 
sebekritice, ohleduplnost 

 

 

 
 
 
 
 

1.3 
 

uvědoměle zachází s některými materiály, ovládá základní 

technické dovednosti 
 rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k ţivotnímu prostředí 

uplatňuje různé techniky (malba,kresba,kombinace) 
modeluje z plastelíny, moduritu, tvaruje papír 

 

Techniky plastického vyjádření-

reflexe a vztahy zrakového vnímání 
k vnímání ostatními smysly- hmatové, 

pohybové podněty 
Modelování z papíru, hlíny … 

 

VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá-

poznávání evropských 

kultur 
 
MeV 
- Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení-

kritický přístup k výtv. 

umění a vést k všeobecné 

informovanosti a orientaci 

ve výtv. výchově 
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1.4 
 

zvládne koláţ 
umí výtvarně zpracovat přírodní materiál (nalepování, dotváření, 

tisk, otisk..) 
volně pracuje s vizuálně obraznými elementy, učí se 

kombinovat, rozlišuje pozadí a popředí 
uvědomuje si reliéf 

 

   

 
 

1.5 
 

vnímá souvislost mezi pohádkovou postavou(zvířetem) a 

prostředím, ve kterém ţije, volně pracuje s vizuálně obraznými 

elementy, volí materiál a způsob vyjádření vlastních představ 
volně rozvíjí své myšlenky, své fantazijní představy 

 

Utvářet osobní postoj v komunikaci 

v rámci skupin spoluţáků, rodinných 

příslušníků. 
Vysvětlování výsledků tvorby,záměr 

tvorby. 

 

  

 

 

 

3. ročník - Výtvarná výchova 
 

Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

 
 

1.1 
 

Ţák: 
zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 

pastelem, voskovkami 
umí míchat barvy 
poznává různé druhy linií a jejich výrazové moţnosti 

 

Malba- rozvíjení smyslové citlivosti. 

Teorie barvy – barvy základní a 

doplňkové, teplé, studené barvy a jejich 

výrazové vlastnosti, kombinace barev 

Goethův kruh 

 

EV 
Vztah člověka k prostředí 

(výchova k ţivotnímu 

prostředí) 
Ekosystémy 

 

 

 
 
 

1.2 
 

dovede pouţívat různé druhy štětců dle potřeby 
 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(barvy, objekty, tvary) 
zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev 

 rozliší teplé a studené barvy 
zvládne kresbu měkkým materiálem, špejlí, perem, měkkou 

tuţkou, rudkou, uhlem 
 

Kresba- rozvíjení smyslové citlivosti, 

výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 

kombinace v ploše, uspořádání objektu 

do celku, vnímání velikosti 

 

VDO- výchova 

k samostatnosti a 
sebekritice, ohleduplnost 
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1.3 
 

uvědoměle zachází s některými materiály, ovládá základní 

technické dovednosti 
 rozvíjí smysl pro krásu přírody a vztah k ţivotnímu prostředí 

uplatňuje různé techniky (malba,kresba,kombinace) 
modeluje z plastelíny, moduritu, tvaruje papír 

 

Techniky plastického vyjádření- reflexe 

a vztahy zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly- hmatové, pohybové 

podněty 
Modelování z papíru, hlíny … 

 

VMEGS 
Evropa a svět nás zajímá-

poznávání evropských 

kultur 
 
MeV 
- Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení-

kritický přístup k výtv. 

umění a vést k všeobecné 

informovanosti a orientaci 

ve výtv. výchově 
 

 

 
 
 

1.4 
 

zvládne koláţ 
umí výtvarně zpracovat přírodní materiál (nalepování, dotváření, 

tisk, otisk..) 
volně pracuje s vizuálně obraznými elementy, učí se 

kombinovat, rozlišuje pozadí a popředí 
uvědomuje si reliéf 

 

   

 
 

1.5 
 

vnímá souvislost mezi pohádkovou postavou(zvířetem) a 

prostředím, ve kterém ţije, volně pracuje s vizuálně obraznými 

elementy, volí materiál a způsob vyjádření vlastních představ 
volně rozvíjí své myšlenky, své fantazijní představy 

 

Utvářet osobní postoj v komunikaci 

v rámci skupin spoluţáků, rodinných 

příslušníků. 
Vysvětlování výsledků tvorby,záměr 

tvorby. 
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4. ročník - Výtvarná výchova 
 

Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

 
 
 

1.6 
 

Ţák: 
prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období 
zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci různých 

technik 
umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 

komunikuje o obsahu svých děl 
 

Malba- hra s barvou, emocionální malba, 

míchání barev, Goethův barevný kruh 
 
Ověřování komunikačních účinků 

osobní postoj v komunikaci 
proměny komunikačního obsahu( záměry 

tvorby a proměny obsahu děl) 

 

EV 

Ekosystémy 
Základní podmínky ţivota 

Vztah člověka k prostředí 
 

 

 
 
 

1.7 
 

prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období 
dokáţe kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu zvládne 

obtíţnější práce s linií 

 

Kresba- výrazové vlastnosti 

linie,kompozice v ploše, kresba různým 

materiálem(pero a tuš, dřívko a tuš,rudka, 

uhel 
Kresba dle skutečnosti, kresba ve volné 

přírodě. 

 

MuV 
kulturní diference 

Lidské vztahy 
 

 

 
 

1.8 
 

zaměřuje se vědomě na projevení vlastních ţivotních zkušeností 

v návaznosti na komunikaci 
 rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a ţivotní 

zkušenosti 

 

Grafické techniky- tisk z koláţe, ze 

šablon, otisk, vosková technika 

 

  

 

1.9 
 

prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro prostorové 

ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem 

 

Techniky plastického vyjadřování-

modelování z papíru,hlíny, drátů.. 

 

  

 

1.10 
 

umí výtvarně zpracovat přírodní materiály- nalepování, dotváření 
 

Další techniky- koláţ, frotáţ 
 

  

 

1.11 
 

pozná ilustrace známých českých ilustrátorů- např. O. Sekory, J. 

Trnky, A: Borna, H. Zmatlíkové 

 

Ilustátoři dětské knihy 
 

  

 

1.12 
 

vytvoří si škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření osobitého 

přístupu k realitě 
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5. ročník - Výtvarná výchova 
 

Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

 
 
 

1.6 
 

Ţák: 
prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období 
zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci různých 

technik 
umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 

komunikuje o obsahu svých děl 
 

Malba- hra s barvou, emocionální malba, 

míchání barev, Goethův barevný kruh 
 
Ověřování komunikačních účinků 

osobní postoj v komunikaci 
proměny komunikačního obsahu( záměry 

tvorby a proměny obsahu děl) 

 

EV 

Ekosystémy 
Základní podmínky ţivota 

Vztah člověka k prostředí 
 

 

 
 
 

1.7 
 

prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období 
dokáţe kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu zvládne 

obtíţnější práce s linií 

 

Kresba- výrazové vlastnosti 

linie,kompozice v ploše, kresba různým 

materiálem(pero a tuš, dřívko a tuš,rudka, 

uhel 
Kresba dle skutečnosti, kresba ve volné 

přírodě. 

 

MuV 
kulturní diference 

Lidské vztahy 
 

 

 
 

1.8 
 

zaměřuje se vědomě na projevení vlastních ţivotních zkušeností 

v návaznosti na komunikaci 
 rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a ţivotní 

zkušenosti 

 

Grafické techniky- tisk z koláţe, ze 

šablon, otisk, vosková technika 

 

  

 

1.9 
 

prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro prostorové 

ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem 

 

Techniky plastického vyjadřování-

modelování z papíru,hlíny, drátů.. 

 

  

 

1.10 
 

umí výtvarně zpracovat přírodní materiály- nalepování, dotváření 
 

Další techniky- koláţ, frotáţ 
 

  

 

1.11 
 

pozná ilustrace známých českých ilustrátorů- např. O. Sekory, J. 

Trnky, A: Borna, H. Zmatlíkové 

 

Ilustrátoři dětské knihy 
 

  

 

1.12 
 

vytvoří si škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření osobitého 

přístupu k realitě 
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5.7 Člověk a jeho svět 

Charakteristika 
 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jako jediná vzdělávací oblast koncipována pouze pro 1. stupeň 

základního vzdělávání. Vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, 

přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. 
 

Tato vzdělávací oblast se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání, a to ve třech 
 

samostatných předmětech : 
 

Prvouka 

Přírodověda 

Vlastivěda 

 
 

1. - 3. ročník 

4. – 5. ročník 

4. – 5. ročník 

 
 

2 hodiny týdně 

2 hodiny týdně 

2 hodiny týdně 
 
 

Vzdělávací obsah oblasti Člověk a jeho svět je rozvrţen do jiţ zmíněných předmětů a je členěn do pěti 

tematických okruhů: 
 

Místo, kde ţijeme 

Lidé kolem nás 

Lidé a čas 

Rozmanitost přírody 

Člověk a jeho zdraví 

 

 

Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a 

přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, 

svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se ţáci učí i problémům (včetně situací ohroţení), učí se 

vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

 

V tematickém okruhu Místo, kde ţijeme klademe důraz na utváření přímých zkušeností ţáků (např. 

v dopravní výchově). 

 

V tématickém okruhu Lidé kolem nás si ţáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a 

jednání mezi lidmi, respektují pravidla souţití, seznamují se se základními právy a povinnostmi a se 

světem financí, orientací v problematice peněz a cen. Také se učí odpovědnému spravování osobního 

rozpočtu. 

 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví ţáci poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální 

rovnováhy ţivota. 

Ţáci se seznamují s vývojem člověka a poskytování první pomoci. 

Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých ţivotních situacích, k bezpečné 

komunikaci prostřednictvím elektronických médií. 

Ţáci docházejí k poznání, ţe zdraví je důleţitá hodnota v ţivotě člověka. 

Poznávají podstatu zdraví i příčin jeho ohroţení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení. 

Poznávají a upevňují preventivní chování, účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohroţení 

vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných 

událostech. 

 

 

 
 
 
 
 



79 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků 
 
 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti ţáků. Ti se učí 

pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří tak jejich 

prvotní ucelený obraz světa. Při osvojování poznatků a dovedností se ţáci učí vyjadřovat své myšlenky, 

poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 
 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní proţitek ţáků vycházející z konkrétních nebo 

modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. 
 

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech 2. stupně 

základního vzdělávání – Člověk a společnost, Člověk a příroda a Výchova ke zdraví. 
 
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají ţáci především tím, ţe 
pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 
 

Kompetence k učení 
 

ţák: - vyhledává v učebnici, encyklopediích a na internetu potřebné informace, třídí je a vyuţívá 

v tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě 

- postupně propojuje získané poznatky do širších celků a vytváří si komplexnější pohled na přírodní 

jevy 

- samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry 

- objevuje a poznává vše, co jej zajímá a co by mohl v budoucnu vyuţít 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

ţák: - vnímá nejrůznější problémové situace ve svém okolí, v naší republice i ve světě 

- navrhuje a vyhledává různá řešení těchto situací 

- utváří si ohleduplný vztah k přírodě a hledá moţnosti aktivního uplatnění při její ochraně 
 
 

Kompetence komunikativní 
 

ţák: - rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech a uplatňuje ji ve vlastních projevech a 

názorech 

- naslouchá názorům spoluţáků, vhodně na ně reaguje, argumentuje a obhajuje svůj názor 
 

- rozumí různým druhům textů a obrazovým materiálům,přemýšlí o nich a tvořivě je vyuţívá 

 

 

 

Kompetence sociální a personální 
 

ţák: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- přispívá k diskusi, chápe potřebu spolupráce při řešení úkolů 

- vytváří si o sobě pozitivní představu, která podporuje jeho sebedůvěru a sebeúctu 

- se orientuje v problematice peněz a cen, je veden k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 
 
 

Kompetence občanské 
 

ţák: - respektuje přesvědčení druhých, je schopen vcítit se do situace jiných, odmítá útlak a hrubé 

zacházení 

- poskytne účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích 
 

- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhoduje se v zájmu podpory 

a ochrany zdraví 
 
 

Kompetence pracovní 
 

ţák: - pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodrţuje daná pravidla 
 

- přistupuje k pracovním činnostem i z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví druhých i ochrany 

ţivotního prostředí 
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1. ročník - Prvouka 

 
Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

Ţák: 

- poznává prostory školy, orientuje se ve třídě a ve škole 

- vytváří si pracovní návyky, hygienické a stravovací návyky 

o přestávce, základy sebekázně 

- osvojuje si vhodné formy chování ke spoluţákům, 

dospělým 

- zvládá bezpečný příchod do školy a odchod ze školy, 
riziková místa a situace 

-  

Místo, kde ţijeme 

Jsem školák- Škola a její blízké 

okolí, Třída v hodině, Třída o 

přestávce,Pracovní a odpočinkové 

návyky, Osvojování forem 

vhodného chování 

 

 

OSV-vést k chování 

podporující dobré vztahy, 

podpora, pomoc. 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

- poznává příbuzenské vztahy v rodině, významné události 

v rodině 

- poznává rozdělení rolí v rodině, práva a povinnosti členů 

rodiny, společné činnosti, ţivot rodiny 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spoluţáků i 

jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 

 

Lidé kolem nás 

Moje rodina-Svátek v rodině, 

Ţivot v rodině 

 

 

MuV- lidské vztahy, tolerance 
 

 

2.2 

 

- poznává různá povolání, obchody, 

- rozlišuje role zákazníka a prodavače 

 

Práce a volný čas- povolání, 

obchod 

  

 

3.1 

 

- rozlišuje dny volna, pracovní dny,datum, vánoční zvyky 

- pouţívá kalendář, orientuje se v něm 

- učí se představit rok s charakteristickými znaky 

jednotlivých ročních období 

-  učí se orientovat v čase ( teď, před chvílí, dříve, včera, 

zítra) 

 

Lidé a čas 

- Zimní svátky 

Lidé a čas- Dny v týdnu, 

kalendář, roční období, 

rok,hodiny, měření času 
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5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

- určuje jednotlivé části těla člověka podle skutečnosti a 

obrázku 

- určuje rozdíly mezi lidmi různých částí světa 

- pozná běţné nemoci a jejich obvyklé příznaky 

- zná chování nemocného doma, u lékaře, v nemocnici 

- zná základní pravidla při uţívání léků 

- zná základní hygienické návyky 

- pozná význam stravovací a pitný reţim 

- sestaví jednoduchý jídelníček 

 

 

 

- Člověk a jeho zdraví 

- Člověk-Poznáváme své tělo 

- Péče o zdraví 

- Osobní hygiena, péče o 

zevnějšek 

- Výţiva 

 

MuV-Etnický původ- odlišnost 

lidí, ale i jejich vzájemná 

rovnost, různé způsoby ţivota 

 

MeV-Zdravé zuby 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pozoruje a popisuje proměny přírody v zimě 

- zaznamenává počasí do kalendáře přírody 

- pozoruje ţivotní projevy ţivočichů v zimě 

-  

- pozoruje a porovnává roční období 

- určuje stavbu některých rostlin, ţivočichů 

- pozoruje různé ţivočišné druhy, stavba těla ţiv. – ptáci 

- pozoruje práci lidí v sadu a na zahradě 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

Podzim-Pozorování proměn 

přírody na podzim, 

 Ţivot v přírodě -v parku, v lese, 

Pozorování práce v sadu, na 

zahradě, na poli 

 

Zima-Pozorování proměn přírody 

v zimě 

Ţivot v přírodě 

 

Jaro-Pozorování proměn přírody 

na jaře 

Stavba těla rostlin 

Ţivočichové ve volné přírodě- 

ptáci 

Mláďata hospodářských domácích 

zvířat 

Pozorování práce na zahradě 

 

Léto- Pozorování proměn v létě 

 

 

 

EV-  vztah člověka k prostředí 

-pozitivní postoj k přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV-vést k uvědomování si 

podmínek ţivota a moţnosti 

jejich ohroţování 
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2. ročník - Prvouka 
 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

 

1.1 

1.2 

 

 

 

 

 

 

Ţák: 

- orientuje se ve třídě, ve škole 

- zná základní pravidla chování ve vyučování i o 

přestávce 

- zná správné hygienické návyky o přestávce 

- zvládá bezpečný odchod a příchod do školy 

podle dopravních značek a signalizace, riziková 

místa a situace 

- rozezná nebezpečí různého charakteru, vyuţívá 

bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 

neohroţoval zdraví své a zdraví jiných  

- ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek 

- Místo,kde ţijeme 

- Jsem školák 

- Cesta do školy 

- Náš domov 

 

 

 

OSV –Morální a sociální rozvoj – 

vést k chování podporující dobré 

vztahy, respektování 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pozoruje a zapisuje proměny přírody, zápisy do 

kalendáře přírody 

- pozoruje ţivot ţivočichů v ročních obdobích 

- popíše stavbu těla známých zvířat 

- pozná druhy zeleniny, ovocné stromy a ovoce 

- zná zemědělské plodiny 

- umí zacházet s drobnými domácími zvířaty 

 

 

- pozoruje a zapisuje proměny přírody do 

kalendáře 

- porovnává ţivotní projevy různých ţivočichů 

v přírodě 

 

 

 

 

- zaznamenává počasí v kalendáři přírody 

- pozoruje proměny v jednotlivých období, reakce 

organismů na roční období 

- popisuje a určuje některé rostliny 

- sleduje ţivot rostlin 

- popíše a určí známá zvířata podle typických 

 

 

- Rozmanitost přírody 

- Podzim – Proměny přírody 

- Ţivočichové ve volné přírodě 

- Zelenina a její druhy, ovocné stromy a 

ovoce 

- Zemědělské plodiny 

- Péče o ţivočichy v zajetí 

-  

- Zima –Proměny přírody v zimě 

- Ţivotní projevy ţivočichů v přírodě  

 

 

 

- Jaro –Proměny přírody na jaře 

- Rostliny na jaře 

- Ptáci a jejich hnízda 

- Hospodářská zvířata 

 

- Na louce, na poli, v lese a u lesa, u 

vody a ve vodě 

 

- Léto –Proměny přírody v létě 

 

EV – Vztah člověka k prostředí 

- kladný vztah k přírodě, 

vést k uvědomování si 

hodnoty spolupráce a 

pomoci 
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znaků 

- poznává luční květiny, volně ţijící zvířata na 

louce, na poli, u lesa, u vody a ve vodě 

 

- zaznamenává počasí 

- pozoruje proměny přírody 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

- zná příbuzenecké vztahy v rodině, práva a 

povinnosti členů rodiny, společné činnosti a 

domácí práce v rodině 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spoluţáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům 

 

- Lidé kolem nás 

- Moje rodina 

 

MuV – Lidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.3 

 

- učí se orientovat v čase (půlhodina, čtvrthodina, 

minuta ) 

- zná termíny ( včera, dnes, zítra ) 

- učí se orientovat v čase, chápat rozdíl mezi 

dějem v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- rozlišuje vhodně a nevhodně trávený volný čas, 

dobu práce, dobu odpočinku 

- vytváří si představy o jednotlivých profesích 

 

- Lidé a čas, denní reţim 

- Vánoce, zvyky a tradice 

- Lidé a čas –Orientace v čase podle 

hodin 

- Kalendářní rok 

- Minulost, současnost, budoucnost 

- Práce a volný čas, denní reţim 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

5.2 

5.3 

 

- určuje jednotlivé části těla, které jsou vidět – 

popis podle obrázků a skutečností, lidské smysly 

- chápe význam péče o zdraví, co můţe a nemůţe 

člověk během ţivota ovlivnit 

- orientuje se v základních lidských potřebách 

- osvojuje si pojem stolování (společná činnost 

v rodině vytvářející pocit domova ) 

 

- Člověk a jeho zdraví 

- Člověk 

- Nemoc a úraz 

- Hygiena a čistota 

- Potraviny, výţiva 

-  

 

MeV - Zdravé zuby 
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3. ročník - Prvouka 
 

 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

 

1.2 

1.3 

 

 

 

 

 

  

 

 

- Ţák: 

- orientuje se v nejbliţším okolí bydliště 

- zná pravidla slušného chování ve společnosti 

- rozliší nebezpečné situace ve škole a v okolí 

školy, riziková místa a situace 

- rozezná nebezpečí různého charakteru, vyuţívá 

bezpečná místa pro hru a trávení volného času; 

uplatňuje základní pravidla bezpečného 

chování účastníka silničního provozu, jedná 

tak, aby neohroţoval zdraví své a zdraví jiných  

- ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek 

- určuje hlavní světové strany 

- pozoruje a popisuje krajinu v terénu 

- zná název kraje, do kterého patří jeho bydliště 

- rozlišuje některé státní symboly naší vlasti ( 

státní znak, vlajka, hymna), armáda ČR 

- poznává a upevňuje preventivní chování, 

účelné rozhodování a jednání v různých 

situacích ohroţení vlastního zdraví a 

bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, 

včetně chování při mimořádných událostech 

-  

 

- Místo, kde ţijeme 

- Cesta do školy 

- Orientace v místě bydliště 

- Země, v níţ ţijeme 

- Krizové situace – vhodná a nevhodná 

místa pro hru, bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, označování 

nebezpečných látek, bezpečné chování 

v silničním provozu, dopravní značky; 

předcházení rizikovým situacím 

v dopravě a v dopravních prostředcích ( 

bezpečnostní prvky), šikana, týrání, 

sexuální a jiné zneuţívání, brutalita a 

jiné formy násilí v médiích, 

- Přivolání pomoci v případě ohroţení 

fyzického a duševního zdraví – sluţby 

odborné pomoci, čísla tísňového volání, 

správný způsob volání na tísňovou linku 

- Mimořádné události a rizika ohroţení 

s nimi spojená – postup v případě 

ohroţení ( varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén ); poţáry ( příčiny a 

prevence vzniku poţáru, ochrana a 

evakuace při poţáru ); integrovaný 

záchranný systém 

- Bezpečnost při komunikaci 

prostřednictvím elektronických médií 

 

 

 

 

OSV- Morální rozvoj , vést 

k chování podporující dobré 

vztahy, respektování, podpora 

pomoc 
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3.2 

 

 

 

 

 

- orientuje se v čase, určí čas podle hodin 

- sleduje data narození členů rodiny nebo jiných 

významných dnů 

- pojmenuje kulturní či historické památky 

- posoudí, proč je nutno památky uchovávat a 

nepoškozovat je 

- pojmenuje lidské výtvory, které nás obklopují 

- odlišuje výrobky průmyslu a výrobky 

zemědělské produkce 

 

 

- Lidé a čas, denní reţim 

- Orientace v čase 

- Jak ţili lidé dříve 

- Věci a činnosti kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí základní rozdíl mezi ţivou a neţivou 

přírodninou 

- pozná rozdíly mezi přírodninami, surovinami a 

výrobky 

- vysvětlí rozdíl mezi dřevinami a bylinami 

- pozná nejznámější jedovaté houby a vysvětlí 

nebezpečí 

- určí některé typické znaky ţivočichů ze svého 

okolí ( tvar hlavy, těla…) 

- pojmenuje některá volně ţijící i domácí zvířata 

a rozlišuje rozdíly existence 

- pozoruje viditelné proměny v přírodě 

- chová se ohleduplně k přírodě při různých 

činnostech, třídí odpady 

 

 

 

- Rozmanitost přírody 

- Neţivá příroda (látky a jejich vlastnosti) 

- Ţivá příroda 

-  ( rostliny, houby, ţivočichové ) 

- Rozmanitost přírody a její ochrana 

 

 

 

 

 

 

 

EV –Základní podmínky ţivota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

- umí se vhodně chovat k jednotlivým členům 

rodiny 

- rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy 

- pojmenuje některé problémy dětí, které ţijí 

v dětských domovech 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spoluţáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům 

 

- Lidé kolem nás 

- Rodina 

 

 

 

 

 

MuV – Lidské vztahy (poznává 

pozitivní vztahy, toleranci ) 

 

 

 

 

5.5 

5.4 

- orientuje se mezi zdravou a méně zdravou 

stravou 

- umí se chovat u jídelního stolu 

- rozpozná význam aktivního pohybu pro zdraví 

 

- Člověk a jeho zdraví 

- Pečujeme o své zdraví 

- Člověk 

- Pohyb a zdraví 

OSV – Osobnostní rozvoj – získává 

informace o sobě samém  

- učit toleranci k rozdílům 
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4. ročník - Přírodověda 
 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

 

4.4 

 

 

 

ţák: 

- vysvětlí pojem ţivá a neţivá příroda 

- pojmenuje základní horniny a nerosty 

- uvede příklady jejich vyuţití 

 

 

ŢIVÁ A NEŢIVÁ  PŘÍRODA 

     HORNINY A NEROSTY 

 

 

  EV 

- základní podmínky  

  ţivota 

- lidské aktivity a ţivotní 

  prostředí 

 

 

4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pojmenuje a charakterizuje společenstva ve 

  svém okolí 

- pojmenuje běţné ţivočichy a rostliny  

  daných společenstev 

- popíše jejich stavbu těla a způsob ţivota 

- zařadí správně běţně se vyskytující ţivoči- 

  chy a rostliny do jednotlivých společenstev 

 

 

 

 

 

 

 SPOLEČENSTVA  ŢIVÝCH 

          ORGANISMŮ 

- základní ţivotní podmínky 

- potravní vazby, potravní   

   řetězec 

- rostliny, houby, ţivočichové 

- průběh a způsob ţivota 

- bezobratlí, obratlovci 

- teplokrevní a studenokrevní 

   ţivočichové 

- stavba těla 

 

 

  EV 

- ekosystémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 

 

- připraví si potřebné pomůcky k pokusu 

- naplánuje a provede pokus 

- zapíše a vyhodnotí výsledky pokusu 

 

                  

              LÁTKY  

  A JEJICH VLASTNOSTI 

- měření – délka, hmotnost 

              -  teplota, čas 

- třídění látek, změny látek a skupenství, 

vlastnosti látek 

  

5.8 

 

 

- naplánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu  

  a odpočinek 

 

         PÉČE O ZDRAVÍ 

- denní reţim, pohybový reţim 

 

  OSV 

- sebeorganizace 

- psychohygiena  
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5.9 

 

 

 

 

 

 

 

- podá jasné a výstiţné informace na linku  

  tísňového volání, vnímá dopravní situaci,    

  správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající  

  závěry pro své chování jako chodec  a     

  cyklista 

- rozpozná ţivot ohroţující zranění; ošetří  

  drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

- dokáţe poskytnout první pomoc tonoucímu, 

   člověku zasaţenému elektrickým proudem 

- reaguje správně při evakuaci školy 

- stručně charakterizuje specifické přírodní   

   jevy a z nich vyplývající rizika vzniku  

   mimořádných událostí, v modelové situaci  

   prokáţe schopnost se účinně chránit 

 

 

 

         PÉČE O ZDRAVÍ 

- Osobní bezpečí, krizové situace – 

vhodná a nevhodná místa pro hru, 

bezpečné chování v rizikovém 

prostředí, označování nebezpečných 

látek; bezpečné chování v silničním 

provozu, dopravní značky; předcházení 

rizikovým situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích ( 

bezpečnostní prvky ), šikana, týrání, 

sexuální a jiné zneuţívání, brutalita a 

jiné formy násilí v médiích 

- přivolání pomoci v případě ohroţení 

fyzického a duševního zdraví – sluţby 

odborné pomoci, čísla tísňového volání, 

správný způsob volání na tísňovou 

linku. 

 

SITUACE HROMADNÉHO OHROŢENÍ 

- mimořádné události a rizika ohroţení 

s mimi spojená – postup v případě 

ohroţení ( varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén ); poţáry ( příčiny a 

prevence vzniku poţárů, ochrana a 

evakuace při poţáru), integrovaný 

záchranný systém 

 

 

  OSV 

- osobnostní rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 

 

 

 

 

- předvede v modelových situacích osvojené 

  jednoduché způsoby odmítání návykových 

  látek (drogy, alkohol) 

 

      

     NÁVYKOVÉ LÁTKY 

- odmítání návykových látek 

- hrací automaty a počítače, závislost. 

nebezpečí komunikace 

 prostřednictvím elektronických médii 

 

          

  OSV 

- osobnostní rozvoj 

 

 

 

 

5.11 

 

 

 

 

- dodrţuje pitný reţim 

- aktivně vyuţívá svůj volný čas –sportování, 

  pobyt v přírodě 

 

 

        PÉČE O ZDRAVÍ 

- pitný a pohybový reţim 

- duševní hygiena - stres a jeho 

   rizika 

 

  OSV 

- osobnostní rozvoj  
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5.12 

 

- předvede první pomoc při drobných poraně- 

  ních a úrazech 

- uvede telefonní čísla tísňového volání 

- uvede základní informace při zajišťování 

  lékařské péče 

 

        PÉČE O ZDRAVÍ 

 

   OSV 

- osobnostní rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník - Přírodověda 
 

Očekávaný 

výstup 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ţák: 

- vyjádří jednoduše svoji představu vesmíru 

   a naší galaxie 

- vyjmenuje 8 planet sluneční soustavy 

- předvede s globusem dva pohyby Země ve  

  vesmíru a vysvětlí tím střídání dne a noci 

  a střídání ročních období 

- pojmenuje přirozenou druţici Země a vy- 

  světlí rozdíl mezi přirozenou a umělou  

  druţicí 

                 VESMÍR 

- vesmír, galaxie 

 

- sluneční soustava, Slunce 

- Země ve vesmíru 

 

 

. Měsíc, výzkum vesmíru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

- uvědomuje si důleţitost rovnováhy v pří- 

   rodě a uvede důsledky jejího porušení 

- popíše vznik půdy, její význam a vyuţití 

- vysvětlí rozdíl mezi obnovitelnými a  

  neobnovitelnými přírodními zdroji, uvede 

  příklady 

- pojmenuje důleţité horniny a nerosty 

   

   OCHRANA PŘÍRODY 

 

    PŮDA – vznik, význam 

    ENERGETICKÉ ZDROJE 

 

 

  HORNINY A NEROSTY 

         

  EV 

- základní podmínky  

  ţivota 

- lidské aktivity a  problé- 

   my  ţivotního prostředí 
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4.7 

 

- dokáţe pozorovat ţivočichy a rostliny a 

  jednoduše zapíše výsledky svého pozo- 

  rování 

- roztřídí běţné rostliny a ţivočichy do zná- 

  mých skupin 

- vyhledá rostliny a ţivočichy v atlasech  

  i jednoduchých klíčích 

 

                 TŘÍDĚNÍ  

   ROSTLIN A ŢIVOČICHŮ 

  

 

4.8 

 

 

 

 

ţák: 

- uvede příklady činností člověka, které ve- 

  dou k poškození prostředí i zdraví člověka 

- uvede příklady činností člověka, které ve- 

  dou k podpoře prostředí i zdraví člověka 

- stručně charakterizuje specifické přírodní  

   jevy a z nich vyplývající rizika vzniku  

   mimořádných událostí, v modelové situaci  

   prokáţe schopnost se účinně chránit vnímá  

   dopravní situaci,správně ji vyhodnotí a  

   vyvodí odpovídající  

  závěry pro své chování jako chodec  a     

  cyklista 

- rozpozná ţivot ohroţující zranění; ošetří  

  drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

 

 

 

     

  OCHRANA PŘÍRODY 

- nevhodné zásahy člověka do  

  přírody 

- ochrana ţivotního prostředí 

- mimořádné události 

- rizika v přírodě – rizika spojená 

  s ročními obdobími a sezonními 

  činnostmi; mimořádné události  

  způsobené přírodními vlivy a    

  ochrana před nimi 

       

  EV 

- lidské aktivity a problé- 

  my ţivotního prostředí 

 

 

 

 

2.8 

 

 

 

 

- vyjmenuje hlavní změny v nejbliţším okolí 

- pojmenuje problémy své obce 

- navrhne některé moţné změny ke zlepšení 

  ţivotního prostředí své obce 

       

     OKOLNÍ KRAJINA 

- vliv krajiny na ţivot lidí 

- působení lidí na krajinu a  

   ţivotní prostředí 

                

 EV 

-vztah člověka k prostředí 
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5.6 

 

 

 

 

 

 

- pojmenuje části lidského těla – stavba těla, 

 základní funkce a projevy, ţivotní potřeby 

 člověka, pohlavní rozdíly mezi muţem a  

ţenou, základy lidské reprodukce, vývoj  

  jedince 

- najde na modelu a pojmenuje hlavní vnitřní 

  orgány 

- popíše s obrazovým materiálem základní  

  soustavy a jejich funkce 

  Chápe škodlivost návykových látek, 

   závislosti, nebezpečí komunikace  

   prostřednictvím elektronických médií 

   poznává podstatu zdraví i příčiny jeho ohroţení,   

vznik nemocí a úrazů a jejich předcházení 

 

 

 

              ČLOVĚK 

- základní ústrojí lidského těla 

- péče o zdraví 

- tělní soustavy 

– stavba těla, základní funkce a  

projevy, ţivotní potřeby člověka, 

pohlavní rozdíly mezi muţem a  

ţenou, základy lidské reprodukce,  

vývoj jedince 

- odmítání návykových látek 

- hrací automaty a počítače, závislost. 

nebezpečí komunikace 

 prostřednictvím elektronických médií 

                

 

  OSV 

- osobnostní rozvoj 

 

 

                

 

 

 

5.13 

 

- popíše biologické a psychické změny v 

  dospívání 

               

              ČLOVĚK 

- vývojové změny v dospívání 

- zdravý ţivotní styl, denní reţim, správná 

výţiva, výběr a způsoby uchovávání 

potravin, vhodná skladba stravy, pitný 

reţim, nemoci přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi přenosnými krví ( 

hepatitida, HIV/AIDS ), drobné úrazy a 

poranění, prevence nemocí a úrazů, první 

pomoc při drobných poraněních, osobní 

intimní a duševní hygiena 

- partnerství, manţelství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy – rodina, vztahy 

v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, 

etická stránka vztahů, etická stránka 

sexuality 

 

              

  OSV 

- sociální rozvoj 
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4. ročník - Vlastivěda 

 

Očekávané 

výstupy 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

2.4  - vyjádří na základě vlastních zkušeností vztahy 

mezi lidmi, postavení jedince v rodině, role 

členů rodiny 

- dokáţe vysvětlit příbuzenské a mezigenerační 

vztahy 

- dodrţuje pravidla pro souţití ve škole, v rodině, 

v obci 

- shromaţďuje informace o politických stranách, 

zájmových spolcích, církvi 

- poukáţe  na moţnosti charitativních činností 

- protiprávní jednání a korupce, právní ochrana 

občanů a majetku včetně nároku na reklamaci 

 

 

- rodina 

- souţití lidí 

 

 

 

 

 

- osobnosti historie i současnosti 

 

-       pomoc nemocným a sociálně        

        slabým 

MuV – lidské vztahy, etnický 

původ, princip solidarity 

 

2.6 - upevňuje si vědomosti  o základních lidských 

právech 

- seznamuje se s demokratickými principy 

- zná svá práva a povinnosti ţáka školy, řídí se 

jimi 

- rozpoznává chování a jednání, která se uţ 

tolerovat nemohou 

- seznamuje se s významnými  sociálními 

problémy a nesnášenlivostí mezi lidmi a dokáţe 

vyjádřit a odůvodnit si svůj názor 

 

- pravidla slušného chování 

- principy demokracie 

- základní lidská práva, práva dítěte 

- práva a povinnosti ţáků školy 

- protiprávní jednání a korupce 

- významné sociální problémy 

- ohleduplnost, etické zásady, zvládání 

vlastní emocionality, rizikové situace, 

rizikové chování, předcházení 

konfliktům 

VDO – principy demokracie jako 

formy způsobu rozhodování 

 

2.7 - orientuje se v základních formách -vlastnictví,  

- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 

peníze, na příkladu ukáţe nemoţnost realizace 

všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

- soukromé, veřejné,osobní, společné 

vlastnictví, peníze (historie x 

současnost)  

- vlastnictví, chápe rozpočet, příjmy a 

výdaje domácnosti, hotovostní a 

MeV – fungování a vliv médií ve 

společnosti 
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bezhotovostní formu peněz, způsoby 

placení,  pouţívá peníze v běţných 

situacích, banku jako správce peněz, 

úspory, půjčky 

-  

3.4 - orientuje se v časové přímce 

- zařadí zjištěné údaje historicky správně podle  

století  

- orientace v čase, přítomnost,minulost  

- dějiny jako časový sled událostí 

 

  

3.5 - vyuţívá informací z archivů, knihoven, sbírek 

muzeí  a galerií  pro pochopení minulosti 

- orientuje se v encyklopediích, umí vyhledat 

informace  

- poznává některé movité i nemovité kulturní 

památky  

- seznamuje se s významem ochrany přírody a 

památek 

-  regionální památky 

- minulost kraje a předků 

- ochrana přírody 

- návštěva muzea, kulturní památky 

nebo chráněné oblasti 

EV –lidské aktivity a ţivotní 

prostředí 

 

3.6 - seznamuje se se způsobem  ţivota našich 

předků na našem území v hlavních dějinných 

obdobích  

-  vyuţívá  regionální specifika  

- současnost a minulost v našem ţivotě 

- významné období a osobnosti z 

historie českých zemí 

  

3.7 - srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 

způsob  

- ţivota a práce předků na našem území 

v minulosti a  

- současnosti s vyuţitím regionálních specifik 

-  vyuţívá bájí, mýtů a pověstí v rámci regionu i 

vlasti při pochopení historického učiva 

- současnost a minulost v našem ţivotě 

– bydlení, způsob ţivota, předměty 

denní potřeby 

- báje, mýty, pověsti 

  

3.8 - seznámí se se státními svátky  a významnými 

dny České republiky, armáda ČR 

- ohleduplnost, zvládání vlastní  

- významné události našich dějin 

( od pravěku po současnost) 

armáda ČR 

- státní svátky 
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5. ročník - Vlastivěda 

 

Očekávané 

výstupy 

 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.4 - rozšiřuje si historické znalosti o místě bydliště 

a širším okolí 

- shromaţďuje a vyuţívá poznatky 

z kronik,archivů a muzeí 

- utřídí a začlení nabyté 

vědomosti do jednotlivých 

historických etap 

- objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti  

- obec, místní krajina 

- regiony ČR 

- mapy 

- naše vlast 

  

1.5 - zařadí umístění ČR z hlediska zeměpisného( 

svět, Evropa) 

- dokáţe vysvětlit grafiku map a pouţívá 

vysvětlivky 

- řídí se podle zásad bezpečného pohybu a 

pohybu v přírodě 

- mapy obecné, zeměpisné a tématické   

1.6 - vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 

republiky, Evropy a polokoulí 

- vyčte z map základní údaje všech evropských 

zemí 

- plány, turistické a vlastivědné mapy 

- nejznámější města, řeky, pohoří 

VMEGS – Objevujeme Evropu a 

svět 

 

1.7 - třídí poznatky o přírodních podmínkách 

v Evropě získané z dostupných materiálů 

- posoudí jednoduchým způsobem význam 

hospodářství a kultury z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního a 

vlastnického 

- místní oblast, region 

- Evropa 

  

1.8 - porovná způsob ţivota a přírodu v naší vlasti i 

v jiných zemích 

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky a 

zajímavosti z vlastních cest 

- shromaţďuje poznatky o EU, vyuţívá médií 

- Evropa a svět 

- naše vlast, cestování 
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1.7 - třídí poznatky o přírodních podmínkách 

v Evropě získané z dostupných materiálů 

- posoudí jednoduchým způsobem význam 

hospodářství a kultury z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního a 

vlastnického 

- místní oblast, region 

- Evropa 

  

1.8 - porovná způsob ţivota a přírodu v naší vlasti i 

v jiných zemích 

- zprostředkuje ostatním zkušenosti, záţitky a 

zajímavosti z vlastních cest 

- shromaţďuje poznatky o EU, vyuţívá médií 

- Evropa a svět 

- naše vlast, cestování 

  

2.4 - uvědomuje si funkci rodiny 

- rozliší vazby mezi fyzickou a duševní prací 

- konkretizuje své představy o budoucím 

povolání 

- prohlubuje si poznatky o podobách a projevech 

kultury 

- vyuţívá vlastních zkušeností s kulturními 

institucemi a vypráví o nich 

- orientuje se v informacích o politických 

stranách, zájmových spolcích a církví 

- rodina 

- souţití lidí 

 

 

 

 

- kultura 

 

MuV – lidské vztahy, etnický 

původ, princip solidarity 

 

2.5 - rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, 

odůvodní své názory,popřípadě připustí svůj 

omyl,dohodne se na společném postupu a 

řešení se spoluţáky  

- chování lidí 

-  

  

2.6 - rozpozná ve svém okolí jednání, korupci a 

chování, která se uţ tolerovat nemohou, která 

porušují  základní lidská práva nebo 

demokratické principy 

- aplikuje teoretické vědomosti o zákl. lidských 

právech do praxe 

- posuzuje významné sociální problémy a 

problematiku 

- mezilidské vztahy 

- protiprávní jednání a korupce, právní 

ochrana občanů a majetku včetně 

nároku na reklamaci, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot 

 

 

- principy demokracie 

- práva a povinnosti ţáků 

- protiprávní jednání 

- sociální problémy(historie x 

současnost) 

VDO – principy demokracie jako 

formy způsobu rozhodování 

 

2.7 - orientuje se v základních formách vlastnictví, 

pouţívá peníze v běţných situacích  

- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 

peníze, na příkladu ukáţe nemoţnost realizace 

všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 

kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

- soukromé,veřejné, osobní, společné 

vlastnictví( historie x současnost)  

- vlastnictví, chápe rozpočet, příjmy a 

výdaje domácnosti, hotovostní a 

bezhotovostní formu peněz, způsoby 

placení,  pouţívá peníze v běţných 

situacích, banku jako správce peněz, 

úspory, půjčky 

 

MeV – fungování a vliv médií ve 

společnosti 
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2.8 - shromáţdí příklady o globálních problémech 

přírodního prostředí, vyhodnotí je a pokusí se 

navrhnout řešení, obhajuje svůj názor  

- základní globální problémy   

3.4 - orientuje se bezpečně v časové přímce 

- zařadí zjištěné údaje historicky správně a 

vyvozuje souvislosti mezi jednotlivými ději 

- orientace v čase a časový řád   

3.5 - zpracuje informace z vlastních zkušeností o 

chráněných částech přírody, nemovitých a 

kulturních památkách, archivech, knihovnách a 

sbírkách muzeí a galerií  

- regionální památky   

3.6 - upevňuje si jiţ získané znalosti o způsobu 

ţivota našich předků na našem území 

v hlavních dějinných obdobích a rozšiřuje si je 

s vyuţitím regionálních specifik  

- současnost a minulost v našem ţivotě EV –lidské aktivity a ţivotní 

prostředí 

 

3.7 - srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 

způsob ţivota a práce předků na našem území 

v minulosti a současnosti s vyuţitím 

regionálních specifik 

- prokáţe znalosti bájí, mýtů a pověstí v rámci 

regionu i vlasti  

- báje, mýty, pověsti   

3.8 - zdůvodní zařazení státních svátků a 

významných dnů  z hlediska historického  

- významné události našich dějin   
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5.8  Název vyučovacího předmětu: Matematika 

  

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

Vzdělávací obsah je  rozdělen na pět tematických okruhů 

 1. Číslo a početní operace – osvojování aritmetických operací (dovednost provádět operaci,algoritmické a 

významové porozumění) 

                                               -získávání číselných údajů měřením,  odhadováním, výpočtem,  

                                                    zaokrouhlováním 

                                               - seznámení se s pojmem proměnná 

 

 Číslo a početní operace – očekávané  školní výstupy: 

( 1. období) 

 - ţák pouţívá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru,    

   vytváří soubory s daným počtem prvků 

 -  čte, zapisuje  a porovnává přirozená čísla do 1 000, uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

 - uţívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 

 - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 

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

       ( 2. období) 

 - vyuţívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

 - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 

 - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru   

   přirozených čísel 

 - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel 

 - modeluje a určí část celku, pouţívá zápis ve formě zlomku 

 - porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel 

 - přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

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

 

2. Závislosti, vztahy a práce s daty – rozpoznávání a uvědomování si určitých typů změn a závislostí, jejich 

analýza z tabulek, diagramů, grafů 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty – očekávané školní  výstupy 

( 1. období) 

-  ţák se orientuje v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 

-  popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota 

-  doplňuje tabulky, schémata, posloupnost čísel 

( 2. období) 

-  vyhledává a třídí data 

-  čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy  

 

3. Geometrie v rovině a v prostoru- určování, znázorňování geometrických útvarů, geometrické 

modelování reálných situací, vzájemná poloha objektů v rovině ( prostoru), porovnávání, měření, 

odhadování, zdokonalování grafického projevu, zkoumání tvaru a prostoru 
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Geometrie v rovině a v prostoru – očekávané školní  výstupy 

( 1. období) 

- ţák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa,   

  nachází v realitě jejich reprezentaci 

-  porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 

-  rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

( 2. období) 

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník a kruţnici), uţívá    

  jednoduché konstrukce 

-  sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry,obvod mnohoúhelníku sečtením jeho stran 

-  sestrojí rovnoběţky a kolmice 

-  určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a uţívá základní jednotky obsahu 

      - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu              

        souměrnosti útvaru překládáním papíru 

 

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy – očekávané výstupy 

Ţák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichţ řešení je do značné míry nezávislé na 

obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky. 

 

5. Finanční gramotnost ( peněţní, cenová, rozpočtová) 

-orientace v problematice vlastnictví a peněz, způsoby placení, porozumění hospodaření domácnosti včetně 

praktických dovedností spojených s rozpočtem domácnosti, úspory, půjčky 

 

 Finanční gramotnost – očekávané školní výstupy 

(1.období) 

- ţák pozná české mince a bankovky  

- zná způsoby placení - hotovostní a bezhotovostní 

- uvede příklad vyuţití platební karty 

- pouţívá peníze v běţných situacích 

- odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu  

- zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení  

(2.období) 

- vlastními slovy vyjádří, co znamená, ţe je banka správce peněz  

- porovná svá přání a potřeby se svými finančními moţnostmi  

- sestaví jednoduchý osobní rozpočet  

- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší neţ výdaje  

- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší neţ výdaje  

- vysvětlí, proč spořit, kdy a kde si půjčovat a jak vracet dluhy 

- na příkladech objasní rizika půjčování peněz  

- uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti, které tvoří rozpočet domácnosti 

- na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboţí  

 

 

Matematika se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání:     

       1.ročník: 4 hodiny 

  2. – 5. ročník: 5 hodin 

 

Ţáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě ( počítačové učebně), jsou vyuţívány různé formy a metody práce 

(heuristické, situační, inscenační), didaktické hry, kooperativní výuka, projektová výuka ,vyuţívají se 

všechny dostupné vyučovací pomůcky. 
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Mezipředmětové vztahy: informatika, výtvarná výchova, prvouka, pracovní činnosti, tělesná výchova, 

vlastivěda…. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie:  

 

Kompetence k učení  

 přiměřeně svému věku ţák organizuje a řídí své učení 

 pouţívá základní matematické pojmy včetně symboliky, vyhledává a třídí informace, zdokonaluje 

grafický projev, pozoruje, experimentuje, porovnává a kriticky hodnotí své výsledky, má pozitivní vztah 

k učení, srozumitelně argumentuje 

 

Kompetence k řešení problému  

 přiměřeně svému věku ţák vnímá problémové situace ve škole i mimo ni, hledá řešení problému, 

prakticky ověřuje správnost řešení problému, obhajuje své rozhodnutí, učí se rozvíjet důvěru ve vlastní 

schopnosti, k sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti, pracuje s odbornou literaturou 

 

Kompetence komunikativní  

 přiměřeně svému věku ţák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, zapojuje se do diskuze, obhajuje svůj 

názor, naslouchá druhým, je veden k výstiţnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 

Kompetence sociální a personální  

 

 ţák je veden k účinné spolupráci ve dvojici( skupině, týmu), k formulování a vyjadřování své myšlenky, 

k ohleduplnosti a úctě, k pozornému vyslechnutí názoru druhého, k podpoře důvěry a samostatnosti, ke 

kritickému usuzování, věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů   

 

Kompetence občanská  

 ţák je veden při zpracování informací  ke kritickému myšlení, nad obsahy sdělení, učí se hodnotit svoji 

práci a práci ostatních, je veden k ohleduplnosti a taktu, učí se vnímat sloţitosti světa  

 

Kompetence pracovní   

 ţák je veden k zodpovědnému splnění celého úkolu, je veden k vytváření zásoby matematických nástrojů 

pro řešení reálných situací v ţivotě, učí se vyuţívat matematické poznatky a dovednosti v praktických 

činnostech, je veden ke správnému a bezpečnému způsobu uţití vybavení, pomůcek ,techniky,… 

 

 

Průřezová témata : OSV, VDO, VMEGS, MuV, EV, MeV, se prolínají  všemi tématy 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova definuje mimo jiné přínos v oblasti postojů a hodnot tak, 

ţe  vede ţáka k uvědomování si hodnoty spolupráce a vzájemné pomoci. Toho lze docílit vhodně voleným 

zadáním úlohy pro skupinovou práci, která bude zaloţena na nutnosti vzájemné spolupráce a respektování 

stanoviska druhých. 

Výchova demokratického občana  spatřuje přínos v oblasti vědomostí, dovedností a schopností v tom, 

ţe vede ţáka k uvaţování o problému v širších souvislostech, finančné gramotný občan se orientuje 

v problematice peněz a cen a dokáţe odpovědně spravovat osobní / rodinný rozpočet s ohledem na měnící se 

ţivotní situace. Navodíme vhodnou modelovou situaci ( slovní úlohu), která se zdá ţákům na první pohled jasná, 

avšak její zadání bude obohaceno o nezvyklé souvislosti. Následné řešení problému můţe ukázat rozmanitost 

přístupů  k dosaţení poţadovaného cíle.  

 V oblasti postojů a hodnot je přínos průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech mimo jiné v tom, ţe ţákům pomáhá překonávat stereotyp. Ţák můţe řešit známý problém jiným 
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způsobem, neţ je zvyklý. Nutno podotknout, ţe takové změny nebude pravděpodobně vhodné předkládat slabším 

ţákům, které by mohl odlišný způsob řešení pouze mást. Toto rozhodnutí by mělo být v kompetenci učitele, 

který ţáky i jejich schopnosti zná. 

 Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, svým způsobem tedy zasahuje i do 

matematického učiva. Na prvním místě uvádí přínos v oblasti vědomostí, dovedností a schopností tak, ţe 

poskytuje ţákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách ţijících v české a evropské 

společnosti. Do hodin matematiky lze snadno vpravit prvky odlišných kultur – učitel zadá úlohy z učebních textů 

jiných národů (získané např. od ţáků migrujících rodin). Takto navozené úlohy vzbuzují u ţáků spontánní 

dotazy, na které by měl být učitel připraven a tedy i schopen vhodně reagovat – přiblíţit příslušnou kulturu/ 

situaci ţákům adekvátně k věkové skupině.  

 Environmentální výchova poskytuje široký prostor pro matematické učivo, a to nejen vhodně zvoleným 

zadáním běţné úlohy. V tomto směru lze vytvářet ekologicky zaměřené projekty či školní výzkumy, ve kterých 

se ţáci  neobejdou bez počtů. Můţe se jednat o úlohy seznamující ţáky s aktuálními společenskými trendy, jako 

je např. třídění a recyklace odpadu, význam obnovitelných zdrojů, apod.  

 Mediální výchova má mimo jiné napomáhat k rozvoji vyuţívání potenciálu má mimo jiné napomáhat 

k rozvoji vyuţívání potenciálu médií v získávání informací, naplňování volného času a hledání kvalitní zábavy. 

V tomto směru má matematika jednoznačně „zelenou“. Nejen ţe ţák můţe v médiích nalézat kvalitní informace 

z oblasti matematiky a následně je vhodně vyuţívat, ale současně můţe nalézat různé kvízy/rébusy, ve kterých 

uplatní logické myšlení či prostorovou představivost rozvíjenou především v hodinách matematiky (geometrie).
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1. ročník - Matematika 

 
Očekávané 

 výstupy 

Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky 

1.1 Číslo a početní operace  
-     ţák vytvoří konkrétní soubor s daným  

      počtem  prvků, počítá předměty, soubory  

      porovnává  (větší, menší, stejný) 

Numerace do 20 

-      soubory čísel 

 

 

VDO – Občanská společnost a 

škola 

počitadlo, čtvercová 

síť, magnetické 

aplikace, domino 

1.2 -     čte a zapisuje číslice do 20, porovnává  

      čísla, uţívá a zapisuje vztah rovnosti  = a  

      nerovnosti   < , > 

-     čtení, psaní, porovnávání čísel 

 

OSV – Os.rozvoj                              

( poznávání, sebepoznávání, 

seberegulace, psychohygiena, 

kreativita) 

 

1.3 -     provádí lineární uspořádání čísel ( před,  

      za,  mezi) 

-     zobrazí a vyhledá číslo na číselné ose 

-    řady čísel, pozice čísla v řadě 

 

-    orientace na číselné ose 

  

1.4 -     pamětně sčítá a odčítá bez přechodu přes  

      10 

-     uţívá komutativnost při sčítání 

-    sčítání a odčítání bez přechodu  

      přes 10 

-    vlastnosti sčítání, zákon o  

      záměně sčítanců 

  

1.5 -     správně postupuje při řešení jednoduchých  

      slovních úloh a vyřeší je 

-     vyuţívá osvojené početní operace  

      v praktických situacích 

-    jednoduché slovní úlohy  

     vedoucí ke sčítání, odčítání a  

     porovnávání čísel,  ke vztahu              

     o n -méně, o n -více 

Morální rozvoj ( řešení 

problémů) 

hraní rolí – nákupy 

2.1 Závislosti, vztahy a práce s daty 

-    orientuje se v čase 

  

-   pojmy: hodiny, celá hodina 

EV (problémy ţivot. Prostředí, 

ekosystémy, lidské aktivity 

vztah člověka a prostředí) 

mezipředmětové vztahy - 

prvouka 

2.3 -    doplňuje tabulky a schémata -   závislosti různých činností  

     v týdnu, měsíci 

  

3.1 Geometrie v rovině a v prostoru 

-    pozná, pojmenuje základní rovinné útvary,  

      jednoduše  je charakterizuje 

-    rozliší tělesa, vyhledává je ve svém okolí 

-    orientuje se v rovině 

 

 

-    orientuje se v prostoru 

 

 

-   trojúhelník, čtverec, obdélník,  

    kruh 

-   krychle, kvádr, válec, koule 

-   pojmy: vpravo, vlevo, pod, za,  

    hned před, hned za, nad, nahoře,  

    dole 

-   orientace v prostoru 

EV ( vztah člověka a prostředí, 

lidské aktivity) 

mezipředmětové vztahy – VV, 

PČ 

práce s modelínou, 

stavebnice 

prvouka, VV, TV 

 

3.2 -    manipulací stejných útvarů porovnává  

     velikost 

-   porovnávání velikostí   

5.1 

5.2 

-   pozná české mince a bankovky  

-   zná způsoby placení - hotovostní a    

-  mince, bankovky 

-  peníze a platební karta 
 Mezipředmětové vztahy-Prv, Pč, 

Vv 
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5.3 

5.4 

5.5 

    bezhotovostní 

-   uvede příklad vyuţití platební karty 

-   pouţívá peníze v běţných situacích 

-   odhadne cenu základních potravin a     

    celkovou cenu nákupu 

 

-  platební karta, výhody, rizika        

nákupy 

 

 

 

hraní rolí, modelové situace 

 

 

 

 2. ročník - Matematika 
 

Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

 

1.1. 
 

Číslo a početní operace 
Ţák vytváří a porovnává soubory, počítá předměty v souboru 

 

Numerace do 100 
 soubory čísel, znázornění daných 

čísel 

 

OSV-Os.rozvoj 

(poznávání, 

seberegulace,psychohygie 

na, kreativita) 
 

čtvercová síť, domino, 

magnetické aplikace 

 

 

1.2. 
 

Čte a zapisuje, porovnává čísla, pouţívá vztah rovnosti a 

nerovnosti 
Rokládá čísla na desítky a jednotky 

 

porovnávání čísel 

 rozklad čísel 

 

Soc. rozvoj (poznávání 

lidí, kooperace) 

 

hry Bingo,Na krále, 

počítačový program 

 
 

1.8. 
 

Chápe odhad , zaokrouhluje na desítky ( seznámení) 
 

zaokrouhlování, odhad výsledku v 

oboru přirozených čísel 

 

  

 

1.3. 
 

Vyhledá, zobrazí číslo na číselné ose, uţívá lineární uspořádání 
 

orientace na číselné ose, řady čísel, 

pozice čísla v řadě 

 

  

 

1.4. 
 

Sčítá a odčítá pamětně bez přechodu přes desítku 
 

 sčítání a odčítání bez přechodu přes 

desítku 

 

  

 
 

1.7. 
 

Pokouší se o písemné sčítání a odčítání s přechodem přes 

desítku 
Vyřeší v jednoduchých příkladech příklady se závorkami 

Seznámí se s násobením a dělením 
 

 sčítání a odčítání s přechodem přes 

desítku 
závorky 

 

  

 
1.6. 

 

Chápe komutativnost sčítání, násobení 
 

 řady násobků, násobilka 1,2,3,4,5, 

znázornění násobků na číselné ose 

komutativní zákon 
 

  

 
 

1.5. 
 

Vyřeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání , odčítání, porovnávání 

Vyuţívá osvojené početní operace v praktických situacích 

 

 slovní úlohy vedoucí k porovnávání 

, sčítání , odčítání , ke vztahu o n-

méně , o n- více 
 sloţené úlohy 
 tvoření a řešení slovních úloh 

 

VDO- Občanská 

společnost a škola, Občan, 

společnost a stát 
OSV-Morální rozvoj 

(řešení problému) 

 

hraní rolí - nákupy… 
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2.1. 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
Orientuje se v čase, čte údaje na hodinách, (celá, čtvrt, půl, 

třičtvrtě) 
 

 jednotky času - den, hodina, minuta, 

sekunda 

 

MeV- Fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 

mezipř. vztahy- prvouka 
 

2.2. 
 

Sleduje jednoduché závislosti na čase 
 

činnosti v týdnu, měsíci… 
 

  
 

2.3. 
 

Doplňuje jednoduché tabulky, řady čísel, sloupky, schemata, 

orientuje se v nich 
 

 jednoduché tabulky ( o n- více, o n-

méně, tabulky násobků) 
 

EV-vztah člověka a 

prostředí 
 

 

 
 

3.1. 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 
Pozná, charakterizuje rovinné útvary 
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje jednoduchá tělesa 

 

 trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, 

kruţnice 
krychle, kvádr, válec, koule 

 

EV - vztah člověka a 

prostředí 
OSV - Os. rozvoj 

(kreativita, poznávání, 

sebepoznání) 
 

skládání útvarů v obrazce, 

stavebnice 
 
mezipř.vztahy - Vv, Pč 

 
 
 
 
 

3.2. 
 

Narýsuje úsečku dané délky 
Rozliší přímku, úsečku, určí bod 
Pokouší se o odhad délky úsečky v cm 

Změří úsečku v dm, cm, mm 
Nakreslí křivou, lomenou, rovnou čáru 

Označí průsečík dvou přímek 
 

úsečka a její vlastnosti 

přímka, úsečka, bod 
délka úsečky 
 jednotky délky, měření úseček 

křivá, lomená, rovná čára 
průsečík přímek 

 

 mezipř. vztahy - Vv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

3. ročník - Matematika 
 

Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

1.1. 
 

Číslo a početní operace 
Ţák vytváří a porovnává soubory, počítá předměty v souboru 

 

Numerace do 1000 
 soubory čísel, znázornění daných 

čísel 

 

OSV - Os. rozvoj 

(poznávání, seberegulace, 

kreativita) 
 

čtvercová síť, domino, 

magnetické aplikace 
 

1.2. 
 

Čte a zapisuje trojciferná čísla 
 

zápis čísel 
 

  

 
1.3. 

 

Pracuje s číselnou osou - znázorní číslo, porovnává a zapisuje 

vztah rovností a nerovností, uţívá lineárního uspořádání, 

rozkládá číslo na stovky, desítky, jednotky 

 

číselná osa - znázornění čísel, 

porovnávání čísel 
 rozklad čísel 

 

OSV- Sociální rozvoj ( 

komunikace) 

 

hry Bingo, Na krále 

počítačový program 

 
 
 
 
 

1.4. 
 

Pamětně sčítá a odčítá do 1000 
Automaticky uţívá spoje všech násobilek, čte a sestavuje 

tabulky násobků, ovládá řady násobků a dělí v oboru násobilky 
Pamětně násobí dvojciferné jednociferným 
Určuje neúplný podíl a zbytek v jednoduchých případech 

Vyuţívá závorek v jednoduchých situacích 

 

pamětné sčítání a odčítání 
násobilka -automatizace všech 

spojů 
násobení a dělení v oboru násobilky 

(0 - 10) 
násobení mimo obor násobilky 

dělení se zbytkem v oboru 
násobilek 

násobení součtu nebo rozdílu 
 

VDO - Občanská 

společnost, 
Občan, společnost a stát 

MuV - Lidské vztahy 

 

 

 
 
 

1.5. 
 

Řeší slovní úlohy vedoucí k násobení , vztahy n-krát více, n-

krát méně 
Řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání, na porovnávání a na 

vztahy o n-více,n-méně 
Vytváří slovní úlohy vedoucí k násobení, dělení, sčítání, 

odčítání 
 

 slovní úlohy s vyuţitím násobilky 

 slovní úlohy na sčítání, odčítání 
vytváření a řešení slovních úloh 

 

  

1.6. 
 

Při sčítání a násobení chápe záměnu sčítanců a činitelů 
 

komutativní zákon 
 

  

 
1.7. 

 

Písemně sčítá a odčítá do 100 
Pokouší se o písemné sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel 

( do 1000) 
 

algoritmy písemného sčítání a 

odčítání 
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1.8. 

 

Zaokrouhluje na desítky, stovky 
Povádí odhad a kontrolu výsledků 

Řešení 
 

Zaokrouhlování 
odhad a kontrola, práce 

s kalkulačkou 

 

  

 
2.1. 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
Orientuje se v čase, zná jednotky času 
Provádí jednoduché převody jednotek času 

 

 jednotky času 
den, hodina, minuta, sekunda 

 

EV - Vztah člověka a 

prostředí 

 

 

 

2.2. 
 

Popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota, orientuje se 

v pouţívání základních jednotek 
 

 jednotky délky 
 

  

 

2.3. 
 

Orientuje se v tabulkách při řešení praktických situací, doplňuje 

tabulky, schémata, diagramy 
 

 tabulky a diagramy 
 

  

 
 
 

3.1. 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 
Rozlišuje rovinné obrazce - čtverec, obdélník, trojúhelník, 

čtyřúhelník, kruţnice,kruh 
Rozlišuje pojmy strana, vrchol 
Porovnává velikost a měří délky stran 
Pozná jednoduchá tělesa, nachází je v reálném světě kolem 

sebe, modeluje je 
 

 rovinné útvary 

útvary 
míra základních rovinných útvarů 

kvádr, krychle, jehlan, kuţel 

 

EV - Vztah člověka a 

prostředí 

 

Vv 
modelování staveb tvaru 

krychle, kvádru 

stavebnice, krabičky 

 

 
 
 

3.2. 
 

Uţívá vhodně jednotky délky 
Označí bod, určí průsečík dvou přímek 
Narýsuje a označí libovolnou úsečku, přímku, polopřímku, 

opačnou polopřímku, krajní body úsečkyRýsuje s přesností na 

cm, mm 
Provádí odhad délky, vzdálenosti v cm 

 

mm, cm, dm, m 

bod,průsečík 
přímka, úsečka, polopřímka 

 technika rýsování 
délka úsečky 
osová souměrnost 

 

  

 

3.3. 
 

Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině, 

vyznačí je v čtvercové síti 
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4. ročník - Matematika 
 

Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

1.1. 
 

Číslo a početní operace 
Ţák vytváří a porovnává soubory, počítá předměty v souboru 

 

Numerace do 1 000 000 
 soubory čísel, znázornění daných 

čísel 

 

OSV -Os.rozvoj 

(poznávání,komunikace) 

 

 

 
 

1.2. 
 

Ţák čte, zapisuje čísla v desítkové soustavě,  

 Počítá po tisících, desetitisících, statisících 

Porovnává čísla- větší, menší, rovno 
Určuje řády čísel, provádí rozklad, rozvinutý zápis 

 

obor přirozených čísel do 1 milionu 

posloupnost přirozených čísel 
porovnávání čísel do milionu 

 řády čísel 
 

VMEGS – Objevujeme 

Evropu a svět 
EV - Lidské aktivity, 

problémy ţivotního 

prostředí 
 

Ţák znázorňuje čísla 

v desítkové soustavě – 

číselná osa, teploměr, model 

 

1.3. 
 

Porovnává a znázorňuje čísla na číselné ose 
Provádí lineární uspořádání čísel ( před, za, mezi) 

 

číselná osa 
posloupnost čísel, řady čísel 

 

MeV - Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

 

 

 

 Vyznačuje intervaly na číselné ose 
 

 intervaly , posloupnost čísel 
 

sdělení 
 

 

 
 
 

1.5. 
 

Pouţívá přirozená čísla k modelování reálných situací, řeší a 

tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
aritmetické operace s přirozenými čísly 
Uţívá závorky, určuje pořadí početních výkonů 
Seznámí se se zlomkem, názorně vyznačí část z celku 

Pojmenuje členy matematických operací 

 

 slovní úlohy na porovnávání čísel, 

na početní operace, na vztahy 
o n- méně(více), n krát méně (více) 

vztahy mezi početními operacemi 

čitatel, zlomková čára, jmenovatel 

polovina,třetina, čtvrtina, pětina 
matematické názvosloví 

 

MuV - kulturní diference, 

lidské vztahy 
VDO - Občan, společnost, 

stát 

 

názorné obrázky, obaly od 

vajec, pomůcka Komenius 

 

 
 

1.4. 
 

Sčítá a odčítá pamětně čísla, která mají nejvýše dvě číslice 

různé od nuly 
Pamětně násobí a dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo 

obor násobilek 
 

pamětné sčítání a odčítání 

pamětné násobení a dělení 

 

  

1.6. 
 

Uţívá komutativní a asociativní zákon pro sčítání a násobení 
 

komutativní a asociativní zákony 
 

  

 
 

1.7. 
 

Písemně sčítá a odčítá 
Písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem 
Písemně dělí jednociferným dělitelem se zkouškou 

 

algoritmus písemného sčítání, 

odčítání 
algoritmus písemného násobení 

algoritmus písemného dělení 
 

  

 
 

1.8. 
 

Zaokrouhluje čísla na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, 

statisíce, milion 
Odhaduje výsledky, provádí kontrolu výsledků 

Pouţívá kalkulačku ke kontrole 
 

zaokrouhlování čísel 
odhad výsledků, kontrola výsledků 

práce s kalkulátorem 

 

  

 

2.4. 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
Čte, vyhledává, doplňuje, třídí data z grafů, diagramů, tabulek 

 

 tabulky, diagramy, grafy, jízdní 

řády, seznamy, kalendáře 
 

OSV - Sociální rozvoj ( 

komunikace) 
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2.5. 
 

Popisuje jednoduché závislosti se kterými se běţně setkává, 

pouţívá známá data k sestavení jednoduchých grafů, tabulek 

 

 tabulky, diagramy, grafy 
 

VMEGS - Objevujeme 

svět a Evropu 
EV - Lidské aktivity, 

problémy ţivotního 

prostředí 
 

 

 
 

3.1. 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 
Rozlišuje krychli, kvádr, jehlan, kuţel,válec, kouli 

Pozná síť krychle a kvádru 
 

geometrická tělesa 

 síť krychle a kvádru 

 

EV - Lidské aktivity, 

problémy ţivotního 

prostředí 

 

modelování těles, 

průsvitný papír, rozloţené 

krabičky 

 
 
 

3.4. 
 

Narýsuje kruţnici s daným středem, poloměrem 

Narýsuje čtverec, obdélník 
Narýsuje obecný, rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý 

trojúhelník 
 

konstrukce a vlastnosti kruţnic 

konstrukce a vlastnosti čtverce, 
obdélníku 

konstrukce a vlastnosti trojúhelníků 
 

OSV - Osobnostní rozvoj 

( poznávání) 

 

 

 

3.5. 
 

Vypočítá obvod rovinných útvarů, délku lomené čáry 
 

obvod čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku,délka lomené čáry 
 

  

 

3.6. 
 

Určí vzájemnou polohu přímek 
Sestrojí rovnoběţku s danou přímkou 

 

vzájemná poloha přímek 

 rýsování rovnoběţek 
 

  

 

 Sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku s ryskou 
 

 rýsování kolmic 
 

  

 
3.7. 

 

Určí obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti 

Převádí jednotky délky 
Zná jednotky obsahu 

 

obsah čtverce, obdélníku 

mm, cm, dm, m ,km 
mm, cm, dm, m čtvereční 

 

  

 

3.8. 
 

Pozná souměrný útvar, určí osu souměrnosti 

 překládáním, modelováním apod. 
 

osová souměrnost 
 

 modelování, Vv 
 

 
 
 

4.1. 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Řeší slovní úlohy i neobvyklým postupem 

Třídí údaje, pouţívá situační náčrty 
Řeší jednoduché magické čtverce 

Doplňuje číselné, obrázkové řady 

Umí vyřešit jednoduchý rébus 
 

úlohy na 2 aţ 3 početní výkony, 

úlohy s nadbytečnými, 

nedostačujícími údaji 
magické čtverce 

číselné řady 
 rébusy 

 
 

OSV - Sociální rozvoj ( 

komunikace, kooperace) 

MeV - Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 
OSV - Morální rozvoj ( 

řešení problému) 
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5. ročník - Matematika 
 

Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
 

 

1.2. 

 

Číslo a početní operace 
Ţák bezchybně čte, zapisuje, znázorňuje, porovnává, uţívá 

znamének rovnosti a nerovnosti 

 

Numerace do 1 000 000 
přirozená čísla, v oboru přes milion 

porovnávání čísel 
 

OSV -Osobnostní rozvoj 

(poznávání) 

 

 

 
 
1.4. 

 

Sčítá a odčítá čísla zpaměti 
Násobí a dělí v oboru násobilky zpaměti 
Násobí a dělí mimo obor násobilky zpaměti, násobí a dělí 10, 

100, 1000.. 
 

pamětné sčítání a odčítání 

malá násobilka 
velká násobilka 

 

OSV - Sociální rozvoj ( 

komunikace) 
VMEGS – Objevujeme 

Evropu a svět 

 

 

 
 
1.6. 

 

Uţívá vlastnosti komutativnosti, asociativnosti při pamětném i 

písemném sčítání a násobení 
Uţívá závorek, určuje pořadí výpočtů 
Pojmenuje čísla v matematických operacích 

 

komutativní a asociativní zákony 

vztahy mezi početními operacemi 

matematické názvosloví 
 

MuV - Kulturní 

diference, Lidské vztahy 

 

 

 

1.7. 

 

Písemně sčítá, odčítá, násobí 
Písemně dělí jedno a dvoj-ciferným dělitelem bez zbytku, se 

zbytkem, provádí zkoušku 
 

algoritmy písemných početních 

výkonů 
algoritmus písemného dělení 

 

EV - Lidské aktivity, 

problémy ţivot.prostředí 

 

 

 

 

1.8. 

 

Zaokrouhluje ve všech řádech oboru 

Provádí odhad a kontrolu výsledku 
Provádí zkoušku , kontrolu početních operací 
Rozdělí celek na polovinu, třetiny, čtvrtiny, pětiny 

      -  Modeluje a určí část celku, pouţívá zápis ve formě zlomku 

      - Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru 

         kladných čísel 

zaokrouhlování čísel 
odhad a kontrola výsledku 
písemné algoritmy početních 

výkonů 
 jednoduché zlomky 

 

MeV - Kritické čtení a 

vnímání mediál. Sdělení 

 

pomůcka Komenius 
 

 
1.9. 

 

- Řeší a tvoří jednoduché i sloţené slovní úlohy na více početních 

operací 
 

- slovní úlohy 
 

  

1.10. 

- Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo 

dané hodnoty 

- Porozumí významu znaku „ – „ pro zápis celého záporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose 

- celá čísla, desetinná čísla   
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2.1. 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
Orientuje se v reálném čase, odhaduje časový úsek 

 

orientace v čase 
 

OSV - Sociální rozvoj ( 

komunikace) 
 

 

 

2.4. 
 

Orientuje se v jízdním řádu, kalendáři, seznamu, vyhledává, 

sbírá, třídí data podle reálné situace 
 

grafy, diagramy, jízdní řády, 

kalendáře, seznamy, grafikony 
 

MuV - Kulturní 

diference, Lidské vztahy 
 

 

 
 

2.5. 
 

Sestavuje jednoduché tabulky různých závislostí, vyhledává, čte 

poţadované údaje, doplňuje chybějící údaje 
Sestrojí a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic 

Čte a sestrojí jednoduché diagramy (sloupkový) 
 

Tabulky 
grafy, soustava souřadnic 

diagramy 

 

VMEGS – Objevujeme 

Evropu a svět 
VDO - Občan, společnost, 

stát 

 

 

 
 

3.1. 
 

Geometrie v rovině a v prostoru 
Pozná krychli, kvádr, jehlan, kuţel,kouli, válec, nachází je v 

předmětech kolem sebe 
Modeluje tělesa, zná pojmy - vrchol, stěna, hrana 

 

Tělesa 
 

OSV - Osobnostní rozvoj 

( kreativita) 
 

modelování, stavebnice, 

stavby z těles 
 

 
 
 
 

3.4. 
 

Narýsuje čtverec, obdélník,zná pojmy : vrchol, strana, střed, 

úhlopříčka 
Narýsuje trojúhelník obecný, pravoúhlý, 
 rovnostranný, rovnoramenný, zná pojmy: vrchol, strana, 

přepona, odvěsna 
Narýsuje kruţnici, rozlišuje kruh a kruţnici 
Uţívá náčrt a standardní konstrukční postup při rýsování 

čtverce, obdelníku, trojúhelníku 
Pouţívá základní značky a symboly při rýsování 

 

čtverec, obdélník 

 trojúhelník 
kruţnice, kruh 
náčrt, jednoduchá konstrukční úloha 

rovinných útvarů 
základní geometrické symboly, 

názvosloví 

 

  

 
3.5. 

 

Narýsuje úsečku, vyznačí střed a osu, graficky sčítá a odčítá 

úsečky 
Vypočítá obvod sečtením délek stran 

 

úsečka 
obvod čtverce, obdélníku, 
 trojúhelníku, mnohoúhelníku 

 

  

 
 

3.6. 
 

Narýsuje přímku, zná vlastnosti, určí vzájemnou polohu přímek 

v rovině 
Sestrojí přímky rovnoběţné, kolmé, různoběţné, vyznačí 

průsečík 
 

přímka,různoběţka,kolmice, 

průsečík 
vzájemná poloha přímek v rovině 

 

  

 

3.7. 
 

Určí obsah čtverce, obdélníku pomocí čtvercové sítě 

Zná a převádí základní jednotky délky a obsahu 
 

obsah čtverce, obdélníku 

 jednotky délky, obsahu 
 

EV - Lidské kreativity, 

problémy ţivot. prostředí 

 

 

 

3.8. 
 

Určí osu souměrnosti překládáním papíru 
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osově souměrné útvary 

 

osa souměrnosti 

osová souměrnost 
 

  

 
 
 
 

4.1. 
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Řeší jednoduché i sloţené slovní úlohy, úlohy s nadbytečnými i 

nedostačujícími údaji, nezávisle na obvyklých postupech 
Řeší problémové úlohy 
Třídí údaje , pouţívá situační náčrty 
Řeší a tvoří jednoduché magické čtverce 
Doplňuje číselné, obrázkové řady,vyvozuje vztahy 

Řeší a sestavuje jednoduché rébusy 
 

 slovní úlohy 
prostorová představivost 

magické čtverce 
číselné, obrázkové řady 

 rébusy 
 

VDO - Občan, společnost, 

stát 
OSV - Morální rozvoj 

(Řešení problému) 

OSV-Osobnostní rozvoj 

(Kreativita) 
OSV - Sociální rozvoj 

(Komunikace) 

 

 



109 

 

5.9  Informační a komunikační technologie 

 
 
 

Tato vzdělávací oblast je tvořena vyučovacím předmětem informatika ve druhém ročníku. Ţáci v kaţdé 

třídě vyuţívají 2 – 3 počítače i při ostatních předmětech, kde pracují s výukovými programy a učí se 

vyhledávat informace na internetu. Ve vyšších ročnících vyuţívají dovednosti z předmětu informatika při 

přípravě referátů, slohových prací, domácích úkolů. 
 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
 

a) časové vymezení 
 

Vyučovací předmět je realizován v rozsahu 1 hodiny týdně ve 2. ročníku. 
 
 

b) obsahové vymezení 
 

Ţáci jsou vedeni k chápání a správnému uţívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti, dále 

jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s textem a grafikou. 
 
 

c) organizační vymezení 
 

Výuka probíhá ve třídě se čtyřmi počítači. Třída se dělí na 2 skupiny. 
 
 

d) metody a formy práce 
 

Výklad učitele, názorné vyučování, práce ve dvojicích, samostatná práce, projektové vyučování. 
 
 

e) propojení s ostatními předměty 
 

Výuka informatiky je úzce spojena se všemi vyučovacími předměty. 
 
 

Klíčové kompetence 
 
 

Kompetence k učení 
 

 zadávanými úkoly jsou ţáci vedeni k samostatnému objevování moţností vyuţití informačních a 

komunikačních technologií v praktickém ţivotě, pro toto poznávání vyuţívají zkušenosti s jiným 

SW, spolupráci s ostatními ţáky, nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

 ţák je veden zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, ţe 

v ţivotě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat 

s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale ţe způsobů řešení je více 

 ţák je veden nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotaţení do konce 
 
 

Kompetence komunikativní 
 

 ţák se také učí pro komunikaci na dálku vyuţívat vhodné technologie – některé práce odevzdává 

prostřednictvím elektronické pošty 

 při komunikaci se učí dodrţovat vţité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 

náleţitosti apod.) 
 
 

Kompetence sociální a personální 
 

 při práci je ţák veden ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, 

rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

 ţák se učí hodnotit svou práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou ţáci vedeni k 

ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, ţe kaţdý člověk je různě chápavý a zručný 
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Kompetence občanské 
 

 ţák je seznamován s vazbami na legislativu a obecné morální zákony ( SW pirátství, autorský zákon, 

ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla apod.) tím, ţe je musí dodrţovat 

 při zpracovávání informací je ţák veden ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 

mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami 
 
 

Kompetence pracovní 
 

 ţák dodrţuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 ţák můţe vyuţít ICT pro hledání informací důleţitých pro svůj další profesní růst 
 
 
 

Cílové zaměření předmětu 
 
 

Vzdělávání dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede 

ţáka k: 

 poznání úlohy informací a informačních činností a k vyuţívání moderních informačních a 

komunikačních technologií 

 porozumění toků informací, počínaje jejich vznikem, uloţením na médium, přenosem, zpracováním, 

vyhledáváním a praktickým vyuţitím 

 schopnosti formulovat svůj poţadavek a vyuţívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 
 

 porovnávání informací a poznatků z většího mnoţství alternativních informačních zdrojů a tím k 

dosahování větší věrohodnosti vyhledávaných informací 

 vyuţívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a 

racionálnější organizaci práce 

 tvořivému vyuţívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 

 pochopení funkce výpočetní techniky 

 respektování práv k duševnímu vlastnictví při vyuţívání software 
 

 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných 

médiích 

 šetrné práci s výpočetní technikou 
 
 
 

Očekávané výstupy za 1. a 2. období 
 
 

 umí zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do sítě a odhlásit se z ní 
 

 vysvětlí význam pojmu hardware, pojmenuje a zařadí nejběţnější součásti a zařízení počítače 

 vysvětli význam pojmu software 

 orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůleţitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Shift….) 
 

 s myší ovládá základní operace: klik – výběr, taţení stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik 

pravým tlačítkem – místní menu 

 s pouţitím nástrojů dokáţe nakreslit obrázek a uloţit jej, případně otevřít pro změny a změněný 

znovu uloţit 

 ve Wordu dokáţe napsat krátký text včetně dodrţení základních typografických pravidel, otevřít 

existující soubor, upravit písma, případně vloţit obrázek 

 dokáţe napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu 
 

 na webu dokáţe vyhledat stránku o určitém tématu 
 

 dokáţe vytvořit sloţku s pomocí učitele, přejmenovat ji 
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Učivo 
 
 
 

2. ročník 

- Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do sítě a odhlášení z ní 

- Hardware 

- Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk, operační 

paměť, základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD) 

- Periférie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna, skener, reproduktory 

- Software = programy 

- Práce s klávesnicí a myší – části klávesnice, pojmy: klik, dvojklik, 

uchopení a taţení 

- Grafika – programy na tvorbu obrázků, uloţení vytvořeného 

obrázku nebo změn, otevření obrázku, základní nástroje a moţnosti 

nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary…) 

- Textové editory – pojem textové editory, např. Write, Word…., 

uloţení, otevření souboru, pohyb v dokumentu, označení části textu do 

bloku, psaní a oprava textu, základní typografická pravidla – psaní 

mezer za interpunkčními a dalšími znaky, potrţení, barva (panel 

nástrojů), vloţení obrázků 

- Internet: co to je, kdy vznikl, sluţby internetu 

- Elektronická pošta – vztah k internetu, odeslání zprávy, čtení došlých 

zpráv a mazání zpráv  

- WWW = world wide web = web: vztah k internetu, pohyb po webu 

- Práce se sloţkami a soubory: nejznámější manaţery (tento počítač, 

průzkumník….)  

- Pojmy disk, sloţka, soubor 
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2. ročník - Informační a komunikační technologie 

 
 
Očekávané 

výstupy 
 

 

Školní výstup 
 

 

Učivo 
 

 

Průřezová témata 
 

 

Poznámky 
  

 
1.1 

 

Pozná tyto části počítače: monitor, skříň počítače, klávesnice, 

myš, reproduktory, tiskárna a ví k čemu slouţí. 
Vysvětlí význam pojmu hardware, pojmenuje a zařadí 

nejběţnější součásti a zařízení počítače. 
Vysvětlí význam pojmu software. 

 

Části počítače a vysvětlení pojmů 

hardware a software. 

 

Příklady výukových 

programů pro různé 

předměty. 
VDO – softwarové 

pirátství 

 

Ukázka vnitřních součástí 

základní jednotky – skříň. 
 

 

1.2 
 

Sám správně zapne a vypne počítač a ví, kdy má zapnout a 

vypnout monitor. 

 

Zapnutí a vypnutí počítače a 

monitoru. 

 

  

1.3 
 

Umí se přihlásit do a odhlásit ze sítě. 
 

Přihlášení do a odhlášení se ze sítě. 
 

  

 
1.4 

 

S myší ovládá základní operace: klik - výběr, taţení se 

stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik pravým tlačítkem – 

místní menu. 
 

Ovládání počítače myší. 
 

  

 

1.5 
 

Orientuje se na klávesnici, zná funkce nejdůleţitějších kláves 

(Enter, Esc, Delete, Shift …) a pouţívá je. 

 

Ovládání počítače klávesnicí. 
 

  

 

1.6 
 

Najde tlačítko start, najde hodiny a najde hledanou ikonu na 

ploše. 

 

Orientace na ploše počítače. 
 

  

 
1.7 

 

Podle návodu učitele spustí a vypne program, zapne program 

pomocí ikony na ploše. Pracuje sám s výukovými programy 

určenými pro jeho ročník. 
 

Práce s programy. 
 

  

1.8 
 

Zavírá okno kříţkem, zmenšuje a zvětšuje okno. 
 

Práce s oknem. 
 

  

 
 

1.9 
 

Podle návodu učitele dokáţe prohlédnout soubor, sloţku 
v průzkumníku, vytvořit novou sloţku, soubor, přejmenovat 

sloţku, soubor, vyhodit sloţku, soubor do koše a ví, ţe sloţku 

můţe dál otvírat. 

 

Práce se sloţkami a soubory. 
 

 Navazuje na: HW (pevný 

disk, paměťová média – 

CD, disketa …) a 

ukládání souborů 

(obrázky, texty) 
v editorech. 

  
 
 

1.10 
 

Ve Wordu dokáţe napsat krátký text včetně dodrţení základních 

typografických pravidel, otevřít existující soubor, upravit 

vlastnosti písma a odstavce, příp. vloţit obrázek, změnit jeho 

vlastnosti a umístit jej v textu. 
Dokáţe uloţit změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod 

jiným názvem. 
 

Práce s programem Word. 
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1.11 

 

S pouţitím nástrojů dokáţe nakreslit obrázek a uloţit jej, příp. 

otevřít pro změny a změněný znovu uloţit. 

 

Práce s grafickým programem. 
 

Matematika – plošné 

objekty. 
OSV – kreativita. 

 

Procvičení práce s myší. 
 

 

1.12 
 

Nezaměňuje pojmy Internet a web. Ví, co to je Internet, kdy 

vznikl a zná jeho sluţby. Spustí program Internet Explorer. 

 

Připojení k internetu a pojem 

internet. 

 

  

 
 
 

1.13 
 

Pod vedením učitele zapíše adresu do správného pole a pouţívá 

pole Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů. 

 

Ovládání a procházení internetem. 
 

MDV – kritický přístup 

k informacím, ověřování 

zdrojů. 
EGS – vyhledávání a 

komunikace informací o 

světě. 
MKV – komunikace 
s lidmi z různých kultur. 

 

 

 
 

1.14 
 

Pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro svou 

věkovou kategorii. Na webu dokáţe vyhledat stránku o určitém 

tématu. Z webové stránky dokáţe uloţit obrázek. 

 

Vyhledávání informací, web. 
 

Vyhledávání webových 

stránek o tématech 
z různých předmětů. 

VDO – svoboda slova (i 

jeho nebezpečí), pluralita 

názorů 
 

 

 

1.15 
 

Zná význam pojmu poštovní programy, některý dokáţe spustit 

a napsat zprávu, přečíst si došlou zprávu a zprávu smazat. 

 

Elektrická pošta = e-mail. 
 

OSV – pravidla 

komunikace 

 

 

 

1.16 
 

Nezapojuje přístroj do zástrčky. Nezasahuje dovnitř ani se 

nedotýká zadní strany skříně počítače a jeho periferií. 

 

Bezpečnost práce s počítačem. 
 

  

 

1.17 
 

Chrání si svá osobní data při práci s internetem a zvaţuje, kdy je 

zveřejnit. 

 

Ochrana osobních dat. 
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6. Hodnocení  výsledků vzdělávání ţáků 

6.1 Pravidla pro hodnocení ţáků 

Ve všech předmětech jsou ţáci klasifikováni a to za dodrţení níţe uvedených pravidel a v souladu se školní řádem 

v aktuálním znění. 

Na naší škole jsou ţáci klasifikováni klasifikačním stupněm , po dohodě s rodiči ţáka je moţné klasifikovat slovně či 

kombinací obou způsobů. 

 

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání. 

 
 

Obecné zásady: 
 

- při hodnocení, průběţné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi  

- při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáků, k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního 

období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici 

- podklady pro klasifikaci učitel získává: 

- soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování 

- zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy 

- písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou ţáci psát v jednom dni pouze 

jednou – takové práce oznámí vyučující ţákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující téţ informují 

- na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období – 

přihlíţí se k systematičnosti v práci ţáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné 

období 

- v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné 

dohodě 

- na konci klasifikačního období, nejpozději do 48 hod. po jednání pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé číslicí 

výsledky celkové klasifikace v daném předmětu do katalogových listů 

- je nutno rozlišovat, co je předmětem klasifikace prospěchu a co předmětem klasifikace chování 

 

6.2 Hodnocení a klasifikace ţáků 

- Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat ţákovi výpis z vysvědčení. 

Výpis z vysvědčení obsahuje údaje shodné s oficiálním tiskopisem vysvědčení, není však vydáván na oficiálním 

tiskopisu vysvědčení. 

- Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou 

způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

- Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, 

která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. 

- U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného 

zástupce ţáka. 

- V pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení ţákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání na 

střední škole. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je na základě rozhodnutí ředitele školy se souhlasem školské rady 

vyjádřeno: 

- klasifikačním stupněm (tedy klasifikací) 

- slovně 

- kombinací obou způsobů 
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Ustanovení umoţňuje pouţívat slovní hodnocení ve všech předmětech a všech ročnících. Ţák můţe být z některého 

předmětu hodnocen slovně a z jiného klasifikačním stupněm. Oba způsoby hodnocení jsou rovnocenné. Slovní hodnocení 

je podrobnější, má pozitivně motivační charakter.  

 

U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného 

zástupce ţáka. 

 

Kriteria hodnocení v předmětech s převahou naukového zaměření 
 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Ţák samostatné a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ovládá poţadované poznatky, 

fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a  smysluplně propojuje do širších celků 

poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný, výstiţný, účinně se zapojuje do 

diskuse. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje 

demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vţdy schopen 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Ţák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje 

logika a tvořivost. Ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, 

chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a 

písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Zapojuje se do diskuse. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá 

rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. 

Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Ţák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů 

podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí, s větším chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, 

v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuse. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas 

nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

U ţáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků závaţné 

mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závaţné 

chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti, málo 

se zapojuje do diskuse. Závaţné chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. 

Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. 

Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

U ţáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů 

a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Ţák si poţadované poznatky neosvojil, nesmyslně 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a 

písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstiţnosti, nezapojuje se do diskuse. Chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností 

narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není 

schopen. 

 

 



116 

 

 

 

Kriteria hodnocení ve  vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 

Stupeň 1 (výborný) 

Ţák je v činnostech velmi aktivní, Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je 

rozvíjí. Vţdy pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, 

procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho 

tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Ţák je v činnostech aktivní, převáţně samostatný, vyuţívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Pouţívá bezpečně 

a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. 

Osvojované vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Ţák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své schopnosti v individuálním a 

kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení pouţívá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo 

působivý, dopouští se někdy chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a 

vybavení většinou nepouţívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se 

značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepouţívá 

téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimálně osvojené vědomosti 

a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

 

 

 

Hodnocení a klasifikace ţáků se speciálními vzdělávacími prostředky 
 

Kriteria hodnocení v  předmětech s převahou naukového zaměření 

 
Stupeň 1 (výborný) 

- ovládá bezpečně poţadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

- myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 

- je schopen samostatně studovat vhodné texty 

- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 

- je schopen téměř vţdy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

- vyjadřuje se výstiţně a poměrně přesně 

- umí a pouţívá kompenzační pomůcky 

- pracuje spolehlivě s upraveným textem 

- po zadání práce pracuje samostatně 

 

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

- v podstatě uceleně ovládá poţadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

- myslí logicky a správně 

- je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 



117 

 

- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 

- je schopen téměř vţdy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

- vyjadřuje se méně výstiţně, ale poměrně přesně 

- umí a dovede pouţívat kompenzační pomůcky 

- pracuje spolehlivě s upraveným textem 

- po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poţadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků 

- myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby 

- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 

- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 

- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 

- vyjadřuje se obtíţně a nepřesně 

- dovede pouţít kompenzační pomůcky s návodem učitele 

- pracuje spolehlivě s upraveným textem 

- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

- má závaţné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poţadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků 

- v myšlení se vyskytují závaţné chyby 

- je nesamostatný v práci s vhodnými texty 

- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné 

- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

- jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti 

- kompenzační pomůcky pouţívá s návodem učitele obtíţně a s chybami 

- má velké obtíţe při práci s upraveným textem 

- závaţné chyby dovede s pomocí učitele opravit 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

- poţadované poznatky si neosvojil 

- samostatnost v myšlení neprojevuje 

- je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 

- ţák nepracuje pro tým 

- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

- jeho ústní a písemný projev má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti 

- kompenzační pomůcky nedovede pouţít ani s návodem učitele 

- s upraveným textem nedovede pracovat 

- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 

 

Kriteria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 

 
Stupeň 1 (výborný) 

- v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně vyuţívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí 

- jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 

- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

- v činnostech aktivní, převáţně samostatný 

- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 

- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 

- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
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Stupeň 3 (dobrý) 

- v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní 

- nevyuţívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu 

- jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 

- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele 

- nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 
- v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 

- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 

- úkoly řeší s častými chybami 

- dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

- projevuje velmi malý zájem a snahu 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

- v činnostech je skoro vţdy pasivní 

- rozvoj schopností je neuspokojivý 

- jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 

- minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat 

- neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemoţňuje 

 

6.3 Hodnocení a klasifikace chování 

 
- Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního období 

- Klasifikaci navrhuje třídní učitel a po projednání v pedagogické radě o ní rozhoduje ředitel školy. 
 

Chování ţáka mimo školu: 
 

Rodiče plně odpovídají za své děti v oblasti výchovy. 

Škola hodnotí a klasifikuje ţáky především za jejich chování ve škole a akcích pořádaných školou. Jsou-li však závaţné a 

prokazatelné důvody udělit ţákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně ve váţných případech, jejichţ projednávání 

se škola přímo účastní, škola k nim přihlédne.  

 

Pochvaly ţáků: 
 

Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel, konzultuje s ostatními pedagogickými pracovníky. Pochvala je 

udělována průběţně za mimořádné výkony ţáků ve všech oblastech ţivota školy. Zápis provede třídní učitel do ţákovské 

kníţky a na vysvědčení. 

 

Pochvala ředitele školy – uděluje ředitel(ka) školy na návrh třídního učitele a ostatních pracovníků školy. Pochvala je 

udělována průběţně, zpravidla ţákům, kterým jiţ byla udělena pochvala třídního učitele, nebo ţákům za výjimečné 

výkony. Zápis pochvaly ředitele školy provede třídní učitel a potvrdí ředitel školy. Pochvala je vţdy zapisována na 

vysvědčení v daném období.  

 

 

Kárná opatření ţáků: 

 
Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel, případně na návrh ostatních vyučujících. Napomenutí je udělováno 

průběţně zpravidla za méně závaţný přestupek, či opakující se nedostatky ve školní práci. Zápis provede třídní učitel do 

ţákovské kníţky. 
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Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel a konzultuje s ostatními pedagogickými pracovníky. Důtka je udělována 

průběţně za hrubé porušení či soustavné narušování ţivota školy. Je udělována zpravidla po udělení napomenutí třídním 

učitelem. Zápis důtky provede třídní učitel do ţákovské kníţky. 

 

Důtka ředitele školy – uděluje ředitel(ka)školy na základě návrhu pedagogických pracovníků a po konzultaci s třídním 

učitelem. Důtka ředitele školy je udělována průběţně za mimořádně hrubé porušení či soustavné hrubé narušování ţivota 

školy. Je udělována zpravidla po udělení důtky třídního učitele, pokud se jednání ţáka nezmění. Zápis důtky ředitele školy 

provede třídní učitel do ţákovské kníţky a potvrdí ředitel školy. 

 

Hodnocení chování jako předmětu na vysvědčení 

 
Výsledná známka není trestem, ale stupněm chování ţáka ve škole a jeho aktivního vztahu ke školní práci: 

 

Velmi dobré – ţák se chová a uvědoměle jedná dle pravidel chování a plní povinnosti, které vyplývají z postavení ţáka 

příslušného ročníku ZŠ 

 

Uspokojivé – zpravidla po důtce třídního učitele nebo ředitele školy 

 

Neuspokojivé – zpravidla po důtce ředitele školy, pokud nedošlo k nápravě 

 

Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 1- velmi 

dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé 

 

 

6.4 Celkové hodnocení 

 
Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

prospěl(a) s vyznamenáním – Ţák prospěl s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 – chvalitebný, průměr stupňů 

prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování 

je hodnoceno stupněm velmi dobré. V případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků dle § 14 odst. 1 písmeno e) 

 

prospěl(a) – Ţák prospěl, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen 

na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

neprospěl(a) – Ţák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

 

 

6.5 Hodnocení práce v zájmových útvarech 

 
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení 

stupni: 

- pracoval(a) úspěšně 

- pracoval(a) 
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6.6 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 
Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního období 

zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: 

soustavným diagnostickým pozorováním ţáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy 

zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové atd.), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých 

činností ţáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na 

celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního 

katalogu a dbá o jejich úplnost. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu ţáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech apod.) vyučující respektuje známky 

ţáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl ţák umístěn, ţák se znovu nepřezkušuje. Při určování stupně prospěchu 

v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za 

celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Případy 

zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. Zákonné zástupce ţáka informuje o 

prospěchu a chování ţáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí, třídní učitel 

nebo učitel, jestliţe o to zákonní zástupci ţáka poţádají. V případě mimořádného zhoršení prospěchu ţáka informuje rodiče 

vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele 

s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace ţáka a způsobů získávání 

podkladů. 

 

6.7 Hodnocení ţáků, kteří nejsou státními občany ČR 

 

Při hodnocení ţáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosaţená úroveň znalosti českého 

jazyka povaţuje za závaţnou souvislost, která ovlivňuje výkon ţáka. Při hodnocení těchto ţáků ze vzdělávacího obsahu 

vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na 

konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vţdy povaţuje dosaţená úroveň znalosti českého 

jazyka za závaţnou souvislost, která ovlivňuje výkon ţáka. 

 

6.8 Sebehodnocení 

 

Ţák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a 

úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příleţitosti, aby ţák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a 

svoji práci. Oba názory jsou průběţně konfrontovány. Učitel a ţák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh 

výkonů ţáka tak, aby se shodli na  

 

výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou 

hodnocení tak, aby byla pro ţáka motivační do dalšího období. 

 

 

6.9 Výstupní hodnocení 

 

Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosaţené výstupní úrovni vzdělávání ve struktuře vymezené 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Výstupní hodnocení ţáka obsahuje vyjádření o moţnostech 

ţáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění ţáka, chování ţáka v průběhu povinné školní 

docházky a dalších významných skutečnostech ve vzdělávání ţáka. Výstupní hodnocení vydá škola ţákovi na konci 

prvního pololetí v pátém ročníku, jestliţe se hlásí ke vzdělávání ve střední škole.  
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6.10 Slovní hodnocení  

 
Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím 

programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, 

aby byla zřejmá úroveň vzdělávání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním 

předpokladům a k věku ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledku vzdělávání ţáka v jejich vývoji, ohodnocení 

píle ţáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon a naznačení dalšího rozvoje ţáka. 

Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. 

 

 

6.11 Komisionální přezkoušení 

 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, 

jmenuje komisi krajský úřad.  

 

Komise je tříčlenná a tvoří ji:    

 předseda, který je ředitelem školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe vyučujícím daného předmětu 

je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy 

 zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného 

předmětu 

 přísedící, který je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní školy  

 

Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. 

Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 

Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí ţákovi vydá nové vysvědčení.  

 

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

Ţák můţe v jednom dni vykonávat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve 

stanoveném termínu přezkoušet, stanový orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.  

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.  

Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonávat opravnou zkoušku.  

 

6.12 Opravná zkouška 

 
- Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy, v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje 

komisi krajský úřad. 

- Ţák koná opravnou zkoušku v případě, ţe byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve 

dvou předmětech.  

- Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31.srpna. Pokud se ţák v tomto 

termínu z váţných důvodů nemůţe k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. 

září. Do té doby ţák navštěvuje podmínečně nejbliţší vyšší ročník.  

- Ţák můţe v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku.  

- O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Ţák který se bez váţných 

důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného 

předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.  
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6.13 Přezkoušení 

 
Má-li zástupce ţáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého 

pololetí, můţe do tří dnů ode dne, kdy bylo ţákovi vydáno vysvědčení, poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. 

Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, můţe zástupce ţáka poţádat o komisionální přezkoušení příslušného 

školního inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise do deseti dnů. 

Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení ţáka je nepřípustné.  

 

6.14 Dodatečná zkouška 

 

Dodatečnou zkoušku koná ţák: 

- který nemohl být klasifikován pro závaţné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí 

ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dnou měsíců po skončení prvního pololetí, ve 

výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí.  

- Který nemohl být klasifikován pro závaţné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín dodatečné zkoušky 

určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna příštího školního roku, nejpozději do 15. října. 

Do té doby ţák navštěvuje podmínečně vyšší ročník. Ţák, který z váţných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. 

října, opakuje ročník.  

- Který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními ţáky třídy 

z důvodů vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.  

 

6.15 Postup do dalšího ročníku 

 
Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených 

vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a 

předmětů z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního 

stupně opakoval ročník.  
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