
 
 
 

 

 

 

 

 

  ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ 

  PROGRAM 

         

 

   

  PRO OBOR VZDĚLÁNÍ 

 

 

 

 

 

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA  praktická 



 2 

OBSAH 
Úvod             3 
Identifikační údaje           4 
Charakteristika školy           5 

 Úplnost a velikost školy          5 
 Vybavení školy           6 
 Charakteristika pedagogického sboru        8 
 Charakteristika ţáků          8 
 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce       9 
 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty        10 
 Servisní sluţby           11 
Charakteristika školního vzdělávacího programu        12 

 Zaměření školy  
 Výchovné a vzdělávací strategie         15
 Začlenění průřezových témat         16 
Učební plán pro 2.stupeň          18 
Učební osnovy            19 
 Český jazyk           20 

  Charakteristika          20 
  Vzdělávací obsah 
 Anglický jazyk 
  Charakteristika          35 

  Vzdělávací obsah         37 
 Matematika  

  Charakteristika          45 
  Vzdělávací obsah         47 
 Výpočetní technika  

  Charakteristika          64 
  Vzdělávací obsah         66 
 Dějepis  

  Charakteristika          74 
  Vzdělávací obsah         76 
 Výchova k občanství  

  Charakteristika          81 
 Fyzika  

  Charakteristika          89 
  Vzdělávací obsah 
 Chemie            

  Charakteristika          96 
  Vzdělávací obsah         98 
 Přírodopis 

  Charakteristika          101 
  Vzdělávací obsah         103 
 Zeměpis 

  Charakteristika          112 
  Vzdělávací obsah         114 
 Výtvarná výchova  

  Charakteristika          121 
  Vzdělávací obsah         123 
 Hudební výchova  

  Charakteristika          131 
  Vzdělávací obsah         133 
 Výchova ke zdraví 

  Charakteristika          137 
  Vzdělávací obsah         139 
 Tělesná výchova  

  Charakteristika          143 
  Vzdělávací obsah         145 
 Praktické práce  

  Charakteristika          155 
  Vzdělávací obsah         158 
 Hodnocení a autoevaluace školy         193 

              
 Hodnocení ţáka ve škole          195 
 Kritéria pro hodnocení ţáka                                                                                        
 Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost                                                              viz příloha 
 



 3 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
 PRAKTICKÁ ŠKOLA 

 
Motto: 
Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat. 
Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat. 
Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe. 
Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru. 
Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat. 
Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je pravda a spravedlnost. 
Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě a ostatním. 
Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli. 
V čem žijí Vaše děti? 

-D. L . NOLTEOVÁ – 
 
 
 
 

 
 
 
Motivační název ŠVP: 
 
 
 
 

        „P U L S“ 
 
Praktická 

Uţitečná 

Laskavá 

Smysluplná  škola 
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CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY: 
 
HISTORIE ŠKOLY 
 

Základní škola, Bruntál Rýmařovská 15, příspěvková organizace,  je historicky 
nejmladší školou daného typu v bruntálském regionu. Zaloţena byla jako škola 
zvláštní ve školním roce 1961/1962. Po nesčetných stěhovacích peripetiích našla 
svůj konečný azyl  v  prostorách bývalé sovětské školy ( od roku 1972), a to ve 
školním  roce 1997/1998. Od uvedeného data byl komplex sestěhován do tří 
učebních pavilonů. Dva ze zmíněných učebních pavilonů jsou majetkem zřizovatele 
školy, tj. Moravskoslezský kraj. Nemovitost detašovaného  pracoviště pro výuku I. 
stupně, Rýmařovská 12, je majetkem města Bruntál. Škola zde přebývá na základě 
nájemného vztahu.  

V roce 1997, pod názvem Speciální škola, zde bylo sdruţeno: 

 I. stupeň a II stupeň, zvláštní škola 

 I., II., a III., stupeň, pomocná škola 

 Základní škola při nemocnici Bruntál 

 Mateřská škola při nemocnici Bruntál 

 Školní jídelna 

 Školní druţina 

 Speciálně pedagogické centrum 

Ve školním roce 2006/2007 jsou  ve škole vzděláváni ţáci dle vzdělávacích 
programů:   

č.j. 22 980/97-22, zvláštní škola 
č.j. 24 035/97-22, pomocná škola 
Ve školním roce 2007/2008 je započata výuka ţáků Základní školy praktické dle 

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
praktická „PULS“. Výuka se týká ţáků 1.p.r. a 6.p.r. V dalším letech bude ŠVP 
nabírat další ročníky. Souběţně s tím bude ukončován stávající vzdělávací program 
č.j. 22 980/97-22,zvláštní škola.  

 K rekreační, relaxační činnosti je vyuţíváno sluţeb školní druţiny. Stravování 
ţáků a zaměstnanců je zabezpečováno formou výdeje stravy. Poradensko-
diagnostická činnost je v kompetenci Speciálně pedagogického centra pro mentálně 
postiţené.  

Další výše jmenovaná pracoviště postupně zanikala. 
malé Ve školním roce 2011/2012 si připomeneme jiţ 50. výročí zaloţení školy 
pro LMP ţáky v okrese Bruntál. Sestěhování do komplexu na ul. Rýmařovská 
12 a 15, Bruntál nazná v uvedeném školním roce jiţ 14leté uţívání.. 
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ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 
 
 Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, je plně 
organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Realizován je vzdělávací program 
pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Základní škole praktické a v deseti 
postupných ročnících  Základní školy speciální.  
Na I. stupni ZŠp se jedná o některé paralelní ročníky, na II. stupni jsou ţáci 
vyučováni od 6. do 9. p.r. v paralelních třídách v souladu s ustanovením § 4, 
vyhlášky č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 
ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů 
mimořádně nadaných.Vymezeny jsou rovněţ prostory pro diagnosticko-poradenské 
pracoviště SPC a ŠD,. Trvale chybí prostory pro zřízení odborných učeben a výrazně 
zejména odpovídající tělocvična, která by byla součástí výukového komplexu. 
          Prostorové členění učeben odpovídá hygienickým poţadavkům a zákonným 
normám ve smyslu výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K 30.6.2010  
měla škola 184 ţáků. 
 Ţáci do školy dojíţdí z 24 spádových obcí. Škola je umístěna v klidné, 
okrajové části Bruntálu, v sousedství  tzv. Západní lokality. Učební pavilony jsou 
obklopeny prostornou školní zahradou.  
 
 
VYBAVENÍ ŠKOLY 
 
Materiální 
 
 Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi dle vzdělávacích programů. 
Kabinety vyučujících jsou postupně dovybavovány moderními učebními pomůckami, 
progresívní audiovizuální technikou a informativně komunikačními technologiemi.  
 V rámci realizace projektu „PROFESE 2012“-modernizace výukového 
předmětu praktické práce, vzniklo rekonstrukcí bývalých, málo vyhovujících prostor, 
CENTRUM pro výuku praktických prací a nové pracovní prostředí pro zahradnické 
práce. Perspektivně budou zmodernizovány i stávající dřevo a kovo dílny. Realizací 
projektu „PROFESE 2012“, který byl schválen v rámci Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF. Škola získala téměř 3 miliony Kč. Projekt 
je svým obsahem zaměřen na metodickou pomoc ţákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami při volbě povolání.Jedná se o inovativní metody ve vzájemné 
propojenosti s technikami ICT v návaznosti na praktické získávání zkušeností ve 
 zmodernizovaném výukovém prostředí.Profesně jsou ţáci orientováni do 5 učebních 
oborů: 

 Kuchařské a cukrářské práce 

 Truhlářské práce 

 Údrţbářské práce 

 Zahradnické práce 

 Pečovatelské a domácí práce 
 

 Škola disponuje dobře vybavenou, kaţdoročně aktualizovanou školní 
ţákovskou knihovnou pro I. a II. stupeň, kterou lze vyuţívat rovněţ jako studovnu. 
 V kabinetech vyučujících jsou k dispozici pestré sbírky rozmanitých učebních 
pomůcek. K materiálnímu zabezpečení rozmanitosti výchovně vzdělávacího procesu  
je v hojné míře  vyţíváno finančních zdrojů ze sponzorských aktivit.Průběţné se 
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škola zapojuje do vyhlašovaných projektů. 
 

Citelně chybí vlastní tělocvična. Potřeba je zřizovateli avizována jiţ od roku 
2003. Zpracovaná studie prozatím řešena nebyla z důvodu nedostatku financí. 
Celkové náklady IV by činily 35 305 000,- Kč 

.Výuka Tv je aktuálně zabezpečována na základě smluvních ujednání se 
základní školou Cihelní ul., Bruntál.  
 
 
 
 
Prostorové 
 
 Areál školy je seskupen do tří učebních pavilonů. Dva z nich jsou propojeny 
spojovací chodbou, jeden učební pavilon  je detašovaným pracovištěm přes ulici. 
Školu obklopuje školní zahrada, na níţ je postupně budováno centrum 
zahradnických prací. Součástí je i parkoviště s vjezdem z vedlejší ulice, které slouţí 
zaměstnancům školy, rodičům, klientské veřejnosti SPC. 
 V hlavní budově jsou umístěny tři třídy a Centrum pro výuku praktických prací. 
Ostatní prostory jsou vyhrazeny k administrativním účelům. Je zde ředitelna, 
zástupcovna, hlavní účetní školy, výchovný poradce, logoped SPC a asistent 
pedagoga pro ţáky se sociálním znevýhodněním. Jsou zde umístěny i odborné 
učebny pro výuku ţáků II. stupně. (knihovna, učebna výpočetní techniky, učebna Vv, 
Fy, úklidová místnost, sborovna). V přízemí je šatnový prostor, školní jídelna a 
školníkovna.  Na hlavní budovu navazuje spojovací chodbou učební pavilon č.2, kde 
jsou ve dvou podlaţích, v šesti třídách  umístěni ţáci II. stupně. Přízemí slouţí 
zařízení SPC. Je zde vyčleněna jedna místnost pro jednohodinovou výuku Tv-
fitcentrum. Součástí kaţdého podlaţí je adekvátní sociální zařízení a kabinety pro 
učitele. 
  Ve sklepní části hlavní budovy se nachází tři dílny pro výuku Pv chlapců. 
Škola nemá vlastní vývařovnu stravy. Obědy dováţí ze Střední odborné školy, ul. 
Krnovská, Bruntál, příspěvková organizace.  
 Školní zahrada je v případě příznivého počasí vyuţívána jako sportoviště. 
Součástí zahrady je i relaxační koutek, který lze rovněţ vyuţívat k výuce ţáků. 
Škola není bezbariérová, nutné úpravy pro vozíčkáře jsou realizovány svépomocí.  
 Zrekonstruováno je sociální zařízení na učebním pavilonu č.2 tak, aby 
vyhovovalo individuálním potřebám imobilních ţáků, především klientům SPC. 
          „Růţový“ učební pavilon,ul. Rýmařovská 12  skýtá prostory pro výuku I.stupně 
ZŠ praktické, ZŠ speciální a ŠD. Některé z učeben nevyhovují hygienickým 
poţadavkům na prostory pro výuku ţáků, ovšem za daných okolností nelze 
kalkulovat s podstatnými změnami, neboť budova je majetkem města Bruntál. 
  
 
Technické 
 
 Prioritou školy v běţném chodu i ve výuce je postupné rozšiřování a následné 
vyuţívání informačních a komunikačních technologií v inovativní výuce ţáků. Na 
zmíněných atributech je postavena filosofie školy. Poţadavkem doby je 
bezprostřední a rychlá orientace v běţných ţivotních situacích. Toto krédo je 
naplňováno modernizací výchovně vzdělávacího procesu zejména zdokonalováním 
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výpočetní techniky. Pro výuku ICT jsou určeny 2 učebny. Jedna na I.stupni, jedna na 
II. stupni. Škola má 4 interaktivní tabule. Učitelé mají k dispozici PC v učebnách, 
disponují notebooky. Ve všech kabinetech učitelů je zaveden internet, který je mimo 
jiné důleţitým komunikačním prostředkem. Multifunkční zařízení- čtyři interaktivní 
tabule slouţí ţákům v prostorách školní jídelny v hlavní budově a na I. stupni. 
 Počítače jsou propojeny do školní počítačové sítě, přes kterou mají ţáci 
přístup na Internet. Kaţdý pracovník školy a kaţdý ţák školy má své přístupové 
heslo, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku 
s adresou. 

Po technické stránce škola disponuje kvalitně vybavenými dílnami, učebnou 
Vv s keramickou pecí, prostorami pro výuku praktických domácích prací, nově 
Centrum pro výuku praktických prací. 
 
 
 
Hygienické 
 

Pitný reţim je zajišťován vlastními zdroji ţáků a zaměstnanců školy. Prodej 
nápojů z automatu se neosvědčil. K relaxaci ţáků slouţí  především zařízení školní 
druţiny (I.stupeň), pestrá nabídka volnočasových aktivit (zejména II. stupeň). 
Nedílnou součástí relaxačního pobytu ţáků je i školní zahrada, která skýtá 
dostatečné prostory pro odpočinek. 

Zrekonstruované sociální zařízení  je odděleno od sociálního zázemí pro 
veřejnost. 
 
 
 
 
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 
 
Celkem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborná a pedagogická 
způsobilost pedagogických pracovníků je 

posuzována v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  
v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků a v souladu s ustanoveními NV č.330/2003Sb., NV č.637/ 2004 Sb. 
a NV č.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Kvalifikační předpoklady dle citovaných předpisů vykazuje celkem 13 speciálních 
pedagogů, coţ vyjádřeno v procentech činí 61,90% z celkového počtu pedagogů. 3 učitelé 

zařízení počet zaměstnanců 

Základní škola 
praktická 

           21 uč. 

             1 as.ped. 

Základní škola speciální             6  uč. 

             3 as.ped. 
Školní druţina             1  vych. 

Spec.ped.centrum             4 

Technický personál             6 
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vykazují vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program, aprobačně zaměřený na 
učitelství běţné základní školy. 2 nekvalifikovaní pedagogové absolvují vysokoškolské 
vzdělání  - navazující magisterský studijní program spec.ped. v roce 2012. 2 pedagogové 
jstředoškoláci a 1 pedagog Bc. si perspektivně doplní poţadovanou pedagogickou kvalifikaci 
dle vyhlášky č.317/2005 Sb. o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků.   Úvazek si stanovením vyučovací povinností dobírá  1 vychovatelka školní 
druţiny. 
 

Věkový průměr pedagogického sboru je 40 let. Sbor je smíšený, s převahou 
ţen. 
  Díky různorodosti zaměření pedagogů (Vv, Hv, zájem o environmentální 
problematiku, keramiku, zdravovědu, soc. patologické jevy, apod.) lze uspokojit velké 
mnoţství potřeb ţáků a to nejen v oblasti výuky, ale také v oblasti volnočasových 
aktivit. Ve škole je pestrá nabídka zájmových krouţků. Učitelé ochotně pracují nad 
stanovený rámec pracovních povinností. V hojné míře prezentují své organizační 
schopnosti, především pořádáním školních akcí pro veřejnost, pro kolegy, pedagogy 
z jiných škol, pro ţáky a jejich zákonné zástupce. Ojedinělý význam má organizace 
divadelního, hudebního a tanečního festivalu „KYTKA“, kde se v rámci integrace 
setkávají účinkující z různých typů škol Moravskoslezského kraje. 
 
 
CHARAKTERISTIKA ŢÁKŮ 
 

Jedná se o ţáky s diagnózou mentální retardace, coţ je podle Mezinárodní 
klasifikace nemocí (Světová zdravotnická organizace Ţeneva, 1992) stav 
zastaveného či neúplného duševního vývoje, který je zvláště charakterizován 
narušením dovedností, projevujících se během vývojového období, přispívajících 
k povšechné úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a sociálních 
schopností. Ve školní praxi tedy jde o sníţenou úroveň intelektových funkcí vedoucí 
ke sníţené schopnosti přizpůsobit se denním poţadavkům běţného sociálního 
(školního) prostředí. 
Hraniční pásmo mentálního defektu   IQ 79- 70 
Lehká mentální retardace    69- 50 
Středně těţká mentální retardace  49- 35 
Těţká mentální retardace    34- 20 
Hluboká mentální retardace   pod 20 
 

Realizované vzdělávací programy odráţejí skutečné potřeby a zájmy mentálně 
retardovaných dětí, ţáků školy. Ve škole je realizován kurz pro dospělé klienty 
k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální, č.j. 
18 965/2005-24. Některým zdravotně handicapovaným ţákům je vypracováván 
individuálně vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Třídní 
učitelé  s těmito ţáky pracují v gesci vlastního  odborného poradenského a 
diagnostického zařízení – Speciálně pedagogického centra. 
 
 
DLOUHODOBÉ  PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
 

Témata projektů volí vyučující podle náplně učiva nebo reagují na aktuální 
dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové, či školní. O zapojení 
do malých projektů se rozhodují ţáci se svým třídním učitelem. 
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Témata: 

 Environmentální výchova  Den Země – projekt Čisté město,ochrana přírody 
projekt Čtvero ročních období 

 Výchova ke zdraví                                   projekt Kouření, PEER program, 

 Rodinná výchova    projekt Sociálně zdravotní kurz 
 
 
 
Evropská unie  

  – ţáci se budou seznamovat s členskými zeměmi EU a  
        vybranými oblastmi zemědělství, obchod, ţivotní prostředí, 

      pamětihodnosti, osobnosti atd.) 
 
REALIZACE PROJEKTŮ: 
 

školní rok 2009/2010:  
projekt PROFESE 2012“- modernizace výuky praktických prací,       
reg.č.GP: CZ.1.07/1.2.10/02.2009 
finanční podpora na uvedený projekt byla stanovena na 2.823.333,66 Kč 
 

školní rok 2010/2011: 
projekt CIP-Centra integrované podpory v MSK a podpora ţáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
partner s finančním podílem na rozpočtu 
podíl na nákladech: 729.284,00 Kč 
 

Globální problémy současného světa 
     - vymezení globálních problémů, vyhledávání aktuálních informací,  

 zpracování, prezentace globálních problémů, příčiny vzniku, diskuze o   
moţných důsledcích 

 
 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
 
Škola je zapojena do mezinárodního projektu e-Twinning. Trvale spolupracujeme se 
slovenskými školami. 
 
 
 
 
SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY 
 

Rodiče, zákonní zástupci, jsou v plné míře, průběţně, po celý školní rok, 
informováni o veškerém dění ve škole. Bohuţel, jejich zapojování do ţivota školy je 
minimální, víceméně sporadické. Spolupráce se odehrává převáţně v rámci třídních 
schůzek, které se konají 4x do roka. Míra zodpovědnosti rodičů za zdárný chod školy 
(výchovně vzdělávacího proces) je tedy   zanedbatelná, i kdyţ  nelze upřít  snahu 
třídním učitelům, kteří o bliţší kontakt usilují  (vyzvání ke školní návštěvě, telefonické 
konzultace, osobní pohovory). Následně projevený zájem rodičů je přesto spíše 
ojedinělý;  kdyţ je něco zadarmo, případně  pokud jde o prezentaci zejména 
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hudebně dramatických dovedností ţáků. Velmi dobrá situace v tomto směru je u 
ţáků základní školy speciální. Zde je ovšem odlišná skladba rodin, neţli u ţáků 
základní školy praktické. Pestrá nabídka školních akcí je ze strany zákonných 
zástupců ţáků mnohdy chápána jako samozřejmost. Problémy se vyskytují i 
s částečnou finanční dotací kulturních akcí za strany rodičů. Tito příliš spoléhají na 
sponzorské a grantové  iniciativy ze strany školy. Mnohdy je tak dobrá vůle  školy 
v tomto směru, evidentně zneuţívána. 

Obdobná situace se jeví i ve směru zájmu rodičů o výchovně vzdělávací 
proces. Nezřídka se potýkáme zejména  s navýšenou neomluvenou absencí, 
záškoláctvím, kdy rodiče selhávají v péči a zodpovědnosti  o řádnou docházku dětí 
do školy. Nestaví se zodpovědně k přípravě na vyučování, nekontaktují třídní učitele 
ve smyslu včasného omlouvání chybějících ţáků. S jejich plným vědomím je 
soustavně porušován stanovený léčebný reţim. V tomto směru plní škola často roli 
vychovatele rodičů, osvěta se však trvale míjí účinkem. 

Ve škole byla zvolena školská rada. Tato se pravidelně schází dle určeného 
časového harmonogramu.. Ve školské radě pracuje kromě 2 pedagogů a 2 zástupců 
rodičů i vedoucí odboru školství města Bruntál a členka zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje 

Rodiče, zákonní zástupci i veřejnost mohou vyuţívat moţnosti získat bliţší 
informace o ţivotě školy dění  na webových stránkách školy. Tyto jsou permanentně 
aktualizovány. Jsou pestrým obrazem aktuálního dění ve škole. Základní škola, 
Bruntál, Rýmařovská 15 je uznávaným mediálním pojmem, regionálního i 
nadregionálního významu.  Na území města Bruntálu jsou aktivity školy známy široké 
občanské veřejnosti.  

Obec Bruntál kaţdoročně přispívá finančními částkami z GP  na rozvoj 
volnočasových aktivit, potaţmo výstupů z nich; divadelní a hudební festival “Kytka“, 
sociálně zdravotní kurz,“ Zlatokopové 21.století“,Školní časopis „Kaňka“. Sportovní 
aktivity finančně zaštiťuje občanské sdruţení „Speciální škola dětem“ 

To  je významným partnerem i při organizaci společenských akcí školy: školní 
ples,  Miss teenager. 

Spolupráce s jinými subjekty se odvíjí na bázi sportovních a kulturních aktivit. 
Jedná se zejména o dobré partnerské vztahy s městem Bruntál, odborem ţivotního 
prostředí města Bruntál, technickými sluţbami, PPP. 

Dění školy je pravidelně medializováno v regionálním i nadregionálním tisku. 
 
 
 
 
 
SERVISNÍ SLUŢBY 
 
Školní druţina 
   Je zařízení, které poskytuje ţákům I. stupně relaxační zázemí v době mimo 
vyučování. Hlavním posláním je organizační zabezpečení zájmové činnosti, 
odpočinku a rekreace mladších ţáků. Smysluplné střídání pracovních a relaxačních 
činností aktivně rozvíjí u ţáků zejména kompetence komunikativní. Zmíněné atributy 
tak v dostatečné míře přispívají k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je 
ušlechtilé zábavě, pomáhají uspokojovat a rozvíjet potřeby a rozmanité zájmy ţáků. 
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Speciálně pedagogické centrum 
 
  SPC vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. 
Poskytuje poradenské sluţby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve 
vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji ţáků mentálně retardovaných. Podílí se 
na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a 
rozvíjení schopností, nadání a na začleňování zdravotně postiţených ţáků do 
společnosti.  

SPC hledá optimální způsoby, jak chránit sebevědomí ţáka a nezhoršovat 
jeho postavení mezi vrstevníky (typuje oblasti, ve kterých by mohl být ţák úspěšný). 
Avizuje, jak přizpůsobit školní nároky individuálním  moţnostem ţáků. Za určitých 
okolností pracuje i s rodinami ţáků s nízkou sociokulturní úrovní. 

 

Výdejna stravy 

 

 Zabezpečuje stravování  ţáků  
 Zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace 
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CHARAKTERISTIKA ŠVP 
 

Filosofie školního  vzdělávacího  programu pro  základní vzdělávání  ţáků 
s lehkou mentální retardací „Praktická škola-PULS“ vychází z obecných cílů a 
kompetencí RVP ZV. Je analýzou vlastních moţností a schopností pedagogického 
sboru, poţadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Název vyjadřuje myšlenku 
vzdělávacího programu – pulsující, dynamická škola otevřená všem novátorským 
proměnám ţivota společnosti. Vize dynamického ţivota školy vychází z poznání, ţe 
škola je součástí sociálního systému s mnoha vnějšími i vnitřními vztahy. Pulsující 
systém má tak šanci fungovat dobře, zdravě a být ţákům rodičům i pedagogům 
prospěšný. Pro úspěšný ţivot dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami má velký 
význam pobyt v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni ţáci s různými 
osobnostními a výukovými kvalitami 
z rozličného rodinného prostředí. Individuálním 
přístupem zaloţeném zejména na získávání 
praktických dovedností  je přirozeně rozvíjen 
talent, osobnost, sounáleţitost zdravotně 
handicapovaných dětí. 

. 

                          
                                                                                                     

 
 
                                                                                                           
                                                                                                         
 
 

                SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 
                           
 
 
 
PULS je vyjádřením myšlenky ţivotaschopného,  tepajícího školního 

organismu. Praktická základní škola svým obsahem vzdělání, demokratickými 
principy, respektováním ţáka jako osobnosti, širokou nabídkou volnočasových aktivit, 
diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, společnými proţitky učitelů, rodičů a 
ţáků, zapojením do veřejného ţivota, tvůrčí prací, souladem s obecně uznávanými 
ţivotními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji  je pevným 
pilířem  pro následné celoţivotní vzdělávání ţáků s lehkou mentální retardací. 

 
Zaměření školy: 

Motivační název ŠVP v sobě zahrnuje nezbytné atributy našeho školního 
ţivota, vystihuje smysluplnou volbu strategií ve vzdělávání, náročnost, zodpovědnost 
a kvalitu prezentovaného výchovně vzdělávacího procesu, laskavost v komunikaci. 
Deklaruje vzájemné vztahy bez arogance, poniţování, šikany. Smysluplnost je 
vyjádřením podstaty pedagogického působení ve smyslu efektivity vzdělávání ţáků 
s lehkou mentální retardací.  

Chceme navázat na dobré tradice naší školy, na vysokou prestiţ, kterou  naše      
škola poţívá u široké veřejnosti. (výtvarná profilace školy) 

   PULS 

   

PULS 

 
 

praktická uţitečná 

Laskavá 
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Chceme dále rozvíjet silné stránky naší školy a maximálně eliminovat a 
napravovat to, co povaţujeme za nedostatky 
Chceme naučit ţáky otevřenému způsobu jednání v duchu stanovených 
pravidel chování dle stanoveného školního řádu v kontextu s Úmluvou o 
právech dítěte  a Listinou lidských práv a svobod 
Chceme nabídnout výuku cizího jazyka jako nutnost pro ţivot v Evropské unii 
Chceme  ţákům umoţnit vzdělání ve smyslu vyuţívání moderních 
komunikačních technologií 
 

ŠVP PULS je zaloţen na principech tvořivého,inovativního  učení: 
 
Obecně: 

 Umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní 
učení.                                                                                                                       
Ţáci si osvojí poznatky o ţivotě  kolem sebe (nelze naučit všemu, k čemu 
lidstvo v poznání došlo). Kvalita vzdělání není určena kvantitou poznatků. Jde  
především o propojenost, smysluplnost a pouţitelnost pro další plnohodnotný 
ţivot 

 Podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení 
problémů                                                                                                      
Učivo je pozitivně motivováno tak, aby bylo pro ţáky smysluplné, činnostní 
(zapojení co nejvíce smyslů, preference praktických činností) 

 Vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci                                         
Efektivita vzdělávání je zaloţena na principech sebehodnocení ţáků, 
průběţném hodnocení činností ţáků, na ověřování schopnosti řešit problémy 
komplexně ve smyslu celkového rozvoje ţákovy osobnosti. Prioritou zůstává 
pozitivní hodnocení, které vykazuje vyšší motivační hodnotu při zvládání 
základního vzdělávání 

 Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy 
vlastní i druhých                                                                                                     
Metody činnostního, tvořivého,  praktického učení podporují u ţáků všeobecný 
rozhled a aplikaci nabytých poznatků v ţivotní praxi  -  profesní uplatnění na 
trhu práce 

 Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné 
a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své 
povinnosti                                                                                                     
Realizace komunitních kruhů, uplatňování metod kritického myšlení při 
formování hodnotové orientace ţáků 

 Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a 
v proţívání ţivotních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
svému prostředí i k přírodě                                                                             
Vyuţívání  projektového  vyučování tematicky zaměřeného   k získávání 
zkušeností v praktických činnostech, které ţákům přinášejí radost, uspokojení, 
záţitky, podporovat jejich psychický rozvoj ţádoucím směrem 
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 Učit ţáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a 
být za ně odpovědný                                                                                 
Vytváření a upevňování poznatků a dovedností ţáků v oblasti zdravého 
ţivotního stylu  

 Vést ţáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 
duchovním hodnotám, učit je ţít společně s ostatními lidmi      
Multikulturní výchova v Evropských souvislostech 

 Pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a 
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci                   
V podmínkách praktické  školy  získávat uţitečné vědomosti, praktické 
dovednosti  a postoje pro následné zodpovědné rozhodování o vlastní ţivotní 
a profesní orientaci                              

 
Specifika: 

 rozvíjení motorických a praktických schopností, dovedností, zručnosti ţáků 

 posílení časové dotace  na výuku praktických činností – praktické práce 

 rozvíjení aktivit ve smyslu profesionální orientace ţáků 
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Výchovné  a vzdělávací  strategie 
 

Obecně vzdělávací cíle: 

 umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení 

 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali 
 svá práva a naplňovali své povinnosti 

 vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být 
 vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný 

 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 
 společně s ostatními lidmi 

 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní 
 životní a profesní orientaci 

 
 
 Nastíněné strategie představují  společně uplatňované postupy, metody a 
formy práce, které vedou k utváření a rozvoji klíčových kompetencí ţáků. Jsou  dále 
zpracovány v charakteristice kaţdého vyučovacího předmětu k dílčím klíčovým 
kompetencím. Úroveň klíčových kompetencí není definitivní, tvoří základ vzdělávání 
v jeho průběhu i v budoucím celoţivotním učení. 
 

 
Kompetence 
 k učení 

 
Ve výuce je zásadně upřednostňován individuální přístup k ţákům, který podmiňuje 
zaţití školního úspěchu kaţdému ţákovi. Tím se snaţíme o vytvoření potřeby 
celoţivotního učení. 
Učíme ţáky pracovat s textem, rozumět jeho obsahu, vyhledávat samostatně 
informace a tvořivě s nimi pracovat. 
Vedeme ţáky k samostatnosti, ke schopnostem organizovat si svůj čas, uplatňovat 
vlastní nápady a tvořivost, ke snaze zapojit se do většiny školních i mimoškolních 
aktivit. 
Při zadávání úkolů dbáme na jejich smysluplnost a zajímavost a následnou 
vyuţitelnost, při jejich výběru dbáme zejména praktického vyuţití. 
 

 
Kompetence 
k řešení problémů 

 
Ve výuce zadáváme úkoly zejména z praxe.  K jejich řešení se snaţíme nacházet co 
nejvíce způsobů, k čemuţ často uţíváme kolektivního způsobu práce. Při 
vyhledávání informací vedeme ţáky k úměrnému vyuţívání internetu, kde je zároveň 
učíme třídit informace dle důleţitosti a obsahu. 
Své nápady ţáci realizují také ve školním časopise Kaňka; snahou školy je zapojení 
co největšího počtu ţáků. 
K tvořivému myšlení přispíváme účastí ţáků na nejrůznějších akcích a soutěţích.  
Učíme děti plánovat svoji práci a rozlišovat podstatné věci od méně podstatných. 
Na základě výtvarné profilace školy vedeme ţáky k prezentaci jejich práce i na 
veřejnosti. 

 
Kompetence  
komunikativní 
 

 
Ţáky naší školy vedeme zejména ke slušnému vyjadřování , které je základem 
úspěchu v ţivotě člověka a to nejen ve škole, i mimo školu. Učíme ţáky vyjádřit svůj 
názor, ale také vyslechnout a akceptovat názor jiného člověka. Učíme ţáky 
přátelskému vztahu mezi dětmi celé školy, vedeme je ke spolupráci mezi ročníky. 
K informovanosti a komunikačním schopnostem přispívá jiţ zmíněný školní časopis, 
stejně jako informační tabule v prostorách školy, kde se ţáci aktivně podílejí svými 
nápady.  
Snaţíme se spolu s dětmi usnadňovat zapojení novým ţákům do školních kolektivů. 
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Začlenění průřezových témat 
 
Průřezová témata prostupují celým vzděláváním v naší škole. K jejich realizaci jsme 
zvolili formu integrace do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů na prvním i 
druhém stupni výuky. Vzhledem k jejich aktuálnosti obsahu jsou průběţně 
zařazována do výuky různých předmětů, jsou součástí osnov předmětů a jsou pro 
přehlednost  zpracována  v následující souhrnné tabulce pro kaţdý stupeň zvlášť. 
V tabulkách je uţíváno následujících zkratek pro názvy předmětů, v nichţ jsou 
průřezová témata realizována: 
 
 
Čj – Český jazyk                        Tv – Tělesná výchova            Ch - Chemie 

 

Aj – Anglický jazyk                     Hv – Hudební výchova           Z - Zeměpis 

 

M – Matematika  Pp – Praktické práce              P - Přírodopis 

 

Vt – Výpočetní technika             Vv – Výtvarná výchova           F - Fyzika 

 

Prv - Prvouka                              Pr - Přírodověda                    Vl - Vlastivěda 

 

Vo – Výchova k občanství          Vkz – Výchova ke zdraví        D – Dějepis 
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Průřezová témata a jejich způsob realizace v ŠVP – 2.stupeň 

  6. 7. 8. 9. 
I. Osobnostní a sociální výchova 

 I.1. Rozvoj schopností poznávání Aj,Vt,P,M,Hv,Vv,Tv,Pp F,P,Hv,Tv,Čj,Pp P,M,Vv,Tv,Pp ChP,M,Vv,Tv,Čj,Pp 

 I.2. Sebepoznání a sebepojetí M,Tv,Pp F,Vv,Tv,Čj Vt,P,Vkz,Tv,Pp P,Tv,Čj,Pp 

 I.3.Seberegulace a sebeorganizace P,M,Tv,Pp M,Vkz,Tv Vkz,Vo,Tv,Pp Vt,Tv,Čj,Pp 

 I.4. Psychohygiena Vt,Vv,Tv,Pp Vzk,Tv,Pp F,Tv,Pp F,VZzkPp 

 I.5. Kreativita M,Hv,Pv Vt,M,Vv,Čj M,Hv,Vv,Čj Aj,M,Hv,Vv,Čj,Pp 

 I.6. Poznávací schopnosti Hv Vt,F,Hv P,Vv,Vzk M,Pp 

 I.7. Mezilidské vztahy Hv,Vv,Tv,Čj,Pp M,Hv,Tv,Vo Vt,D,M,Vv,Vzk,Pp M,Vv,Vo,Čj,Pp 

 I.8. Komunikace D,Hv,Tv,Vo,Čj,Pp Aj,Z,Hv,Tv,Čj,Pp Z,M,Vzk,Čj,Pp Vt,Vo,Čj,Pp 

 I.9. Spolupráce a spotěţivost M,Hv,Tv Aj,M,Tv M,Hv,Vzk,Tv,Pp M,Vv,Vo,Tv,Čj,Pp 

 I.10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti M F,M,Vv,Vzk,Pp M,Vzk,Vo,Tv M,Vo,Tv,Čj,Pp 

 I.11 Hodnoty, postoje, praktická etika Vo M,Vv,Pp F,Vv F,VOoPp 

II. Výchova demokratického občana 

 II.1. Občanská společnost a škola Čj Čj Aj,Vo P,M,Vo 

 II.2. Občan, občanská společnost a stát Vt,Tv,Vo,Pp M,Vzk,Tv,Vo,Pp D,F,Hv,Vo,Pp M,Vo,Pp 

 II.3. Formy participace občanů v politickém ţivotě  VT  Z,VO 

 II.4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D,M,Pp Vt,Z Z,Pp D,Z,Vo 

III. Výchova k myšlení v evr. a globálních souvislostech 

 III.1. Evropa a svět nás zajímá Hv Hv,Pp D,F,M,Hv,Čj,Pp Hv,Vo 

 III.2. Objevujeme Evropu a svět Vt,Z,ČJjPp  Z,M VO 

 III.3. Jsme Evropané Z,M,ČJ M Z Aj,Ch,P,Vo,Pp 

IV. Multikulturní výchova 

 IV.1. Kulturní rozdíly Z,M,Hv Aj,M,Hv,Vv,Vo,Pp D,Hv D,Z,Hv,Čj,Pp 

 IV.2. Lidské vztahy Hv,Vv,Tv,Pp M,Vv,Vzk,Tv,Pp Z,M,Hv,Vv,Vzk,Čj Aj,D,Ch,Z,Hv,Vv,Čj,Pp 

 IV.3. Etnický původ Aj,P,M,Pp Hv P,Hv,Vzk,Vo,Tv,Pp D,Vo,Tv,Čj,Pp 

 IV.4. Multikulturalita Aj,Vv,Tv,Pp Aj,Tv,Čj Aj,Vt,Vv AJjD,Ch,Z,Vv,Pp 

 IV.5. Princip sociálního smíru a solidarity  D,Vo,Pp D,Pp D,Vo,Pp 

V. Environmentální výchova 

 V.1. Ekosystémy P P,Z P,Z,Pp Ch,P,Pp 

 V.2. Základní podmínky ţivota P,Pp F,P,Pp D,P,Z Ch,P,Pp 

 V.3. Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí P,Tv,Vv,Čj D,F,P,Z,Vv,Tv,Vo,Čj,Pp P,Z,Vv,Tv,Pp D,Ch,F,P,Z,Vv,Tv,Pp 

 V.4. Vztah člověka k prostředí P,Z,Vv,Tv,Pp F,M,Vv,Z,Tv P,Z,Vv,TV,Čj,Pp D,P,Z,Hv,Vv,Tv 

VI. Mediální výchova 

 VI.1. Kritické čtení a  vnímání mediálního sdělení M,Čj Vt,D,Vzk,Vo,Čj D,Čj,Pp Vt,D,P,M,Pp 

 VI.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení ve společnosti M  Vzk,Čj,Pp Vt,D,M 

 VI.3. Fungování a vliv médií ve společnosti Aj,Tv,Čj F,Vzk,Tv,Čj Hv,Vzk,Tv,Čj Aj,Vt,D,M,Hv,Tv,Čj 

 VI.4. Tvorba mediálního sdělení M Vt,M,Hv Aj,Čj M,Pp 
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Učební  plán pro 2.stupeň 
 
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor RUP 6. 7. 8. 9. celkem 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 19 6 5 5 5 19+2 

Anglický jazyk 4 1 1 1 1 4 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 20 5 5 6 6 20+2 

       

Informační a 
komunikační 
technologie 

Výpočetní technika 4 1 1 1 1 4 

Člověk a společnost 
Dějepis 

8 
1 1 1 1 

8 
Výchova k občanství 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 

13 

 1 1 1 

13+1 
Chemie    1 

Přírodopis 1 2 2 1 

Zeměpis 1 1 1 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

8 
1 1 1 1 

8 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 2  1 1  2 

Tělesná výchova 14 3 3 3 3 12 

Člověk a svět práce Praktické práce 20 6 6 7 8 20+7 

Celkem  122 28 30 32 32 122/12 

 
 
Poznámky k učebnímu plánu: 
 

 Vyučovací předmět Český jazyk je posílen o 2 hodiny z disponibilní dotace vzhledem k častému 

začlenění průřezových témat uvedených v osnovách předmětu. 

 Předmět Matematika je posílen 2 hodinami z disponibilní dotace.  

 Předměty Dějepis a Výchova k občanství jsou zařazeny od 6.ročníku a nahrazují dosud 

vyučovanou Vlastivědu; Výchova k občanství nahrazuje dosud uţívaný název Občanská 

výchova.  

 Předmět Zeměpis je rovněţ vyučován od 6.ročníku a jeho obsah nahrazuje učivo dosud 

vyučované Přírodovědy a částečně Vlastivědy. Jeho výuka je dotována 1 hodinou z disponibilní 

dotace. 

 Předmět Výchova ke zdraví je nově zařazena jako samostatný předmět do 7.a 8. ročníku. 

 Předmět  Pracovní vyučování se nově nahrazuje názvem Praktické práce a vzhledem 

k charakteru našeho ŠVP je jeho dotace posílena  7 hodinami z disponibilní dotace.  

 
Průřezová témata jsou zařazována do výuky všech předmětů podle uvedení témat v učebních 

osnovách kaţdého předmětu. Souhrnné zpracování všech průřezových témat je uvedeno 
v následující  tabulce. 
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Č E S K Ý   J A Z Y K  
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A  ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU 

 
 Předmět  Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti  Jazyk a jazyková komunikace..Vzdělávací oblast 

českého jazyka má stěţejní postavení v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu. Vyučování českému jazyku má 
za cíl naučit ţáky srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou spisovného jazyka, vytvořit u nich dovednost 
správného hlasitého a tichého čtení a pomocí vhodných literárních textů probouzet a podněcovat  úctu a lásku k 
rodnému jazyku a  zájmu o literaturu.  Oblast literatury je podporována dramatickou výchovou, která prolíná všemi 
ročníky. Ţáci se učí přijímat různé druhy komunikace a sdělení, reagovat na ně přiměřenou formou.  Výuka  jazyka 
probíhá současně s rozvojem emocionálního vnímání, klade důraz na smyslové vnímání, podporuje rozvoj mezilidských 
vztahů. Český jazyk je chápán jako nástroj  k celoţivotnímu vzdělávání,  ke sdělování informací, vyjadřování pocitů, 
proţitků  a postřehů. Jazyk je rovněţ  odrazem  historického vývoje kaţdého národa.  
 Český jazyk je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících druhého stupně v následující časové 
dotaci: v 6. ročníku 6 hodin týdně, v 7. – 9. ročníku 5 hodin týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách všech ročníků 

s moţností vyuţití učebny výpočetní techniky , multifunkční učebny a knihovny školy. 
  
 Vzdělávací obor Českého jazyka je rozdělen do 3 tematických okruhů, které se navzájem prolínají a doplňují: 
1. Komunikační a slohová výchova 
 

  V této oblasti jde zejména o prohlubování čtenářských dovedností, které ţáci získali na prvním stupni, o 
chápání významu textu, orientaci v něm. Ţáci jsou vedeni k zásadám správného dorozumívání, ke kultivovanému 
projevu písemnému i mluvenému. Učí se různým způsobům komunikace, reprodukovat text vlastními slovy, rozlišovat 
podstatné a nepodstatné části v textu. Učí se pracovat s odbornou literaturou  (pravidla  pravopisu,slovníky, jazykové 
příručky, encyklopedie,internet..)sestavit osnovu děje. Velmi podstatnou část tvoří korespondence s úřady, vyplňování 
dotazníků, psaní ţádostí, stručného ţivotopisu. Systematicky ţáky vedeme k nevhodnosti uţívání vulgárních slov.    
        
2.  Jazyková výchova 
 

  Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj myšlení ţáků, neboť se při něm ţáci učí  jazykové a 
pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit a zobecňovat. Myšlení a řeč ţáků se  rozvíjí v souladu s rozvojem fantazie, 
citů, vůle a smyslu pro krásu. Ţáci se učí rozlišovat  vhodnost či nevhodnost pouţívání spisovného a nespisovného 
jazyka, učí se správnému  vyjadřování a tuto schopnost uplatňují ve všech předmětech. Vhodná témata k vyjadřování   
volíme hlavně ze ţivota ţáků, z přírody, z oblastí práce a her. Ţáky vedeme ke správnému   uţívání gramatických tvarů v 
mluveném i psaném projevu.  
  
3. Literární výchova  

 
   V této oblasti je největší důraz kladen na práci s textem a jeho pochopení. Ţáci se učí  pracovat s knihami 
významných našich i zahraničních autorů, vystihují hlavní myšlenku  děje, rozlišují různé druhy literárních druhů a ţánrů. 
Učí se rozlišovat poezii od prózy, umělecký text od naučného, pojmy básník, spisovatel, ilustrátor. Ţák je veden k tomu, 
aby své dojmy z četby vyjádřil a zaznamenal.  Učí se pozitivnímu vztahu k literatuře jako zdroji k získávání informací, ale 
i zábavy. 
 
Předmětem prolínají tato průřezová témata  v uvedených tematických okruzích: 

 
OSV    I. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
VDO   II. 1 
EGS  III. 1, 2, 3 
MKV IV. 1, 2, 3, 4 
ENV  V. 3, 4 
MDV VI. 1, 2, 3, 4 
   
 Výchovné a vzdělávací strategie  pro rozvoj kompetencí ţáků 
 Kompetence k učení 
 Učitel: 

- vede ţáky k vyhledávání a třídění informací 

- vede ţáky k uţívání správného názvosloví a spisovného jazyka 

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých ţáků 

- sleduje při hodině pokrok všech ţáků 

- vede ţáky k vyuţívání výpočetní techniky 

 Ţák:  

- vyhledá a třídí informace a propojuje je do širších významových celků 

- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 

- hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
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- vyuţívá prostředků výpočetní techniky 

- dokáţe  vyhledávat a vyuţívat informace v praktickém ţivotě 

- pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

-    zadává úkoly způsobem, který umoţňuje volbu různých postupů 
- vede ţáky k plánování postupů 

Ţák: 

- vyhledává informace vhodné k řešení jazykového problému 

- vnímá problémové situace, učí se rozpoznávat problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení 

- učí se přijímat důsledky svých rozhodnutí 

- nenechá se při řešení problému odradit nezdarem 

- dokáţe popsat problém a svěřit se s ním, při řešení sloţitějších problémů poţádá o radu a řídí se jí 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 

-    zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat 

-    vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé zejména při různém pracovním tempu 

-    vede ţáky k výstiţné  a věcně správné komunikaci 
Ţák:  

- vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog 

- rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje 

- vyuţívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běţně uţívaným textům, záznamům a 

obrazovým  materiálům 

- zvládá  jednoduchou formu písemné i ústní  komunikace 

- vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor 

- vyuţívá pro komunikaci běţné informační a komunikační prostředky 

- vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní  

spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

-    vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 
- dodává ţákům sebedůvěru 

Ţák : 

- účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- navazuje a udrţuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaţí se upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 
Kompetence občanské 
Učitel: 

- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden ţák pracoval za ostatní 

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

- motivuje ţáky k získávání  zájmu o kulturní dědictví národa 

Ţák: 

- respektuje názory druhých lidí 

- vnímá  naše tradice, kulturní i historické dědictví  

- má pozitivní postoj k uměleckým dílům 

- zvládá běţnou komunikaci s úřady 

Kompetence pracovní 

Učitel:  

-    vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

-    vede ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi 
- vede k dodrţování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 

Ţák: 

- dodrţuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- je schopen pracovní výdrţe, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení 

- má konkrétní představu o pracovních činnostech běţných profesí 

- vyuţívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o moţnostech svého budoucího pracovního  

uplatnění 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Komunikační a slohová výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 

Ţák by měl: 

- komunikovat v běţných situacích, 
rozlišovat spisovný a nespisovný  
jazyk 

 

 

- ovládat koncepci a úpravu běţných 
písemnosti (dopis, adresa,  poštovní 
poukázka) 

 

 

 

- číst plynule s porozuměním 

 

 

 

- umět  reprodukovat  text 

 

 

 

- popsat  děje, jevy, osoby, pracovní 
postupy 

 

Ţák: 

- na otázky dokáţe odpovědět celými 
větami 

- uţívá spisovný jazyk 

 

 

- dokáţe napsat adresu na obálku i 
pohlednici, přání, krátký dopis s pomocí  
učitele (formulace vět) 

 

 

 

- snaţí se číst s přirozenou intonací 

- sestavuje osnovu čteného 

 

 

- zkouší reprodukovat krátký text s pomocí 
návodných  otázek 

 

 

- s pomocí popisuje děje, jevy, osoby a 
pracovní postupy podle návodných otázek  

 

 

 

- vzpomínky na prázdniny 

 

 

 

 

- pozdrav, novoroční přání 

- adresa 

- stylizace krátkého  dopisu 

 

 

- čtení s porozuměním 

- hádanky, kvízy, doplňovačky, kříţovky 

 

 

- reprodukce krátkého textu 

- rozvoj slovní zásoby   

 

 

- jarní práce na zahradě 

- jak doma pomáhám 

- recept 

- pracovní postup 

 

 

OSV  

I.8. 

- spisovný a nespisovný jazyk mezi 
lidmi 

 

EGS  

III.3.   

- pomáhat překonávat stereotypy a 
předsudky 

III.2.  

- lidová slovesnost, zvyky a tradice 

 

 

MDV 

VI.1. 

- uvědomit si vlastní identitu, být 
sám sebou 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět   ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Jazyková výchova 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 

Ţák by měl: 

- zvládat pravopis slov s předponami a 
předloţkami 

 

- znát vyjmenovaná slova a ovládat 
jejich pravopis 

 

 

 

 

 

- skloňovat  podstatná jména  a 
přídavná jména 

 

 

- znát osobní zájmena a časovat 
slovesa 

 

 

 

- poznat a určit slovní druhy 

 

- rozeznat větu jednoduchou od souvětí  

- rozlišovat spisovný  a nespisovný 
jazyk 

 

Ţák: 

- zvládá čtení a psaní předloţkových vazeb 

 

 

- umí  vyjmenovat řady vyjmenovaných slov 
slova po „b, l, m“ a chápe význam 
příbuzných slov 

- cvičí řady vyjmenovaných slov po „p, s, v, z“ 

- seznámí se s jejich významem a cvičí    
správné uţití  

 

- dokáţe vyhledat podstatná jména ve větě a 
určí jejich rod a číslo, v muţském rodě pak 
ţivotnost a neţivotnost   

 

- nahrazuje podstatná  jména  osobními 
zájmeny 

- dokáţe vyhledat slovesa, učí se je časovat 

- seznamuje se s pojmem infinitiv 

 

- vyhledává podstatná jména, slovesa a 
zájmena 

 

- rozezná a rozvíjí větu  jednouchou  

- odliší spisovný a nespisovný jazyk 

 

 

- nauka o slově, tvoření vět, počet  slov 
ve větě 

- předloţky 

 

- vyjmenovaná slova po b, l, m 

- seznámení: s vyjmenovanými slovy 
po p, s, v, z 

 

 

 

- rod a číslo podstatných jmen 

- ţivotnost a neţivotnost muţského 
rodu 

 

- ukazovací a osobní  zájmena 

- slovesa, časování sloves 

- infinitiv 

 

- podstatná jména, slovesa, zájmena 

 

 

- věta jednoduchá   

-  významová stránka jazyka 

 

 

OSV  

I.7 

- utváření dobrých mezilidských vztahů 
ve třídě i mimo ni 

I.8 

- spisovný a nespisovný jazyk 
v komunikaci mezi lidmi 

 

 

VDO 

II.1 

- uvaţování v širších souvislostech a 
kritické myšlení 

 

 

ENV 

V.3 

- aktuální ekologické problémy, příčiny, 
důsledky a souvislosti 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Literární výchova 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 

Ţák by měl: 

- rozeznat základní literární druhy a 
ţánry 

 

- dokázat vyhledat potřebné informace 
v oblasti literatury  

 

 

- orientovat se v literárním textu, hledat 
a pokusit se najít hlavní myšlenku 

 

 

 

 

- umět ústně formulovat dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 
představení 

 

 

 

 

 

 

-  získat pozitivní vztah k literatuře 

 

Ţák: 

- rozliší poezii a prózu 

 

 

- seznámí se s fondem školní knihovny 

- učí se vyhledávat informace na základě 
různých kriterií - autor, název 

 

- ţák umí reprodukovat text na základě 
návodných otázek vyučujícího 

- aktivně se zúčastňuje  kolektivního 
určování a vyhledávání hlavní myšlenky 
v daném textu 

 

- zkouší volně vyloţit své bezprostřední 
pocity a dojmy z filmového nebo 
divadelního představení 

- vyhledává zajímavé aktuality v časopisech 

- dramatizuje záţitky 

- vyjadřuje  záţitek kresbou 

 

 

 

- přináší četbu a literaturu pro něj zajímavou 
do vyučování 

 

 

- výběr z dětské poezie a prózy 

- texty odpovídající věku ţáků 

 

- orientace v knihovně 

- vyhledávání podle abecedy 

 

 

- soustředěný poslech 

- práce s textem 

 

 

 

- návštěva  divadelního nebo filmového 
představení 

- soustředěný poslech 

- dramatizace 

- aktuality v časopisech 

- ilustrace 

 

 

 

- dostupná literatura, časopisy pro děti a 
mládeţ 

 

 

MDV 

VI. 1  

- hodnotící prvky ve sdělení 

- chápání podstaty mediálního 
sdělení 

- identifikace základních 
orientačních prvků v textu 

 

VI.3 

- vliv médií na kulturu 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Komunikační a slohová výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl :  

- komunikovat v běţných situacích, 
rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk  

 

 

 

- ovládat koncepci a úpravu běţných 
písemností (dopis, adresa, poštovní 
poukázka) 

 

 

 

- číst plynule s porozuměním 

 

- orientovat se v Pravidlech českého 
pravopisu 

 

- umět reprodukovat  text 

 

- popsat děje, jevy, osoby, pracovní 
postupy 

 

- vyprávět podle předem připravené 
osnovy a písemně zpracovat zadané 
téma 

 

Ţák: 

- se učí vyjadřovat své myšlenky,     
formulovat je a naslouchat , zapojuje se 
do diskuse  

- učí se uţívat spisovný a nespisovný jazyk 

 

- učí se orientovat  v tiskopisech a s pomocí 
je vyplňovat 

- sestaví  krátký dopis¨ 

- umí napsat  adresu 

 

 

- čte přiměřené  texty s porozuměním,  plní 
jednoduché úkoly dle textu 

- učí se vyhledat slovo dle abecedy 
v Pravidlech, vyuţívá PC 

 

- učí se vlastními slovy informovat o obsahu 
přečteného 

- s pomocí sestaví popis  osoby , místa,  
pracovního postupu ( činnosti) 

 

 

- učí se ústně i písemně vyjádřit  myšlenky 

- sestavuje  jednoduchou osnovu  

 

- dialog  x  monolog 

- otázky a odpovědi  

- hovorový a spisovný jazyk 

 

 

- grafická úprava textu 

- dopis, adresa 

- poštovní poukázka 

 

 

- kniha, časopis, hledání informací na 
internetu, čtení s porozuměním 

 

- Pravidla českého pravopisu 

- vyhledávání na PC 

- obsahová  sdělení  - encyklopedie, 
noviny, internet 

- popis osoby, prostředí, pracovního 
postupu 

 

- vyprávění podle obrázkové  a  dějové 
posloupnosti, prázdniny,  Vánoce, 
Velikonoce 

 

OSV 

I.8 

- spisovný a nespisovný jazyk 
v komunikaci mezi lidmi (mluvní 
cvičení) 

 
VDO 

II.1 
- úřední styk občana s úřady 
 
 

 
ENV 

V.3 
- vztah člověka k ţivotnímu 

prostředí, 
- lidské aktivity a problémy 

ţivotního prostředí, 
 
 
MDV 

VI.1 
- diskuze o formě a obsahu 

vhodných tiskovin 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Jazyková výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl: 

- zvládat pravopis slov s předponami a 
předloţkami 

 

- znát vyjmenovaná slova a ovládat 
jejich pravopis 

 

- skloňovat podstatná jména a přídavná 
jména 

 

- znát osobní zájmena a časovat 
slovesa 

 

 

- poznat a určit slovní druhy 

 

- znát pravopis při shodě přísudku 
s podmětem 

 

- rozeznat větu jednoduchou od souvětí 

 

 

- zvládat pravopis příčestí minulého při  
shodě přísudku s podmětem 

 

- rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk     

Ţák: 

- se seznamuje  a procvičuje  pojem 
předloţka, předpona a přípona, slovní  
základ 

- pokračuje ve výcviku vyjmenovaných  slov, 
uţívá vyjmenovaná slova a přiřazuje 
příbuzná slova 

- vyhledává  podstatná jména v různých 
pádech, hledá jejich vlastnosti (seznamuje 
se s pojmem přídavné jméno), učí se 
přiřazovat pádovou otázku  k podstatnému 
jménu – skloňuje, určuje vzory 

- vyhledává slovesa ve větě, pozná infinitiv, 
časuje s pomocí, určuje čas minulý, 
přítomný, budoucí, přiřazuje osobní 
zájmena ke slovesům 

 

- poznává ohebné slovní druhy v různém 
čase a předloţky 

- vyhledává základní skladební dvojice a učí 
se zeptat na podmět a přísudek pádovou 
otázkou 

- vyhledává větu jednoduchou, pozná 
souvětí 

 

- určuje správnou koncovku příčestí 
minulého ve větě jednoduché 

 

- rozlišuje slova a tvary spisovné a 
nespisovné 

 

- nauka o slově, slovní základ, předpony, 
přípony, předloţky 

 

- pravopis po obojetných souhláskách, 
pravopis při změně významu slova 

 

- pojem skloňování 

- pádové otázky 

- ukazovací zájmena 

- vzory podstatných jmen 

 

- infinitiv  

- časování sloves, časy sloves, u času 
budoucího tvar sloţený a jednoduchý 

 

- slovní druhy, tvarosloví 

 

- podmět a přísudek 

 

- věta jednoduchá a  souvětí 

 

- shoda přísudku s podmětem ve větě  
jednoduché  (rod střední) 

- hovorové výrazy 

 
 
OSV  

I.1 
- cvičení smyslového vnímání 
 
I.2 
- řešení problému a rozhodovací 

dovednosti 
 
VDO 

II.1 
- kritické  myšlení a uvaţování 

v širších souvislostech 
 
 
 
 
 
ENV  

V.3  
- reakce dětí  na aktuální situace, 

souvislosti, příčina, následek,            
- ohleduplnost  a tvořivost 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Literární výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 

Ţák by měl: 

- rozeznat základní literární druhy a 
ţánry 

 

 

 

- dokázat vyhledat potřebné informace 
v oblasti literatury  

 

 

 

- orientovat se v literárním  textu, hledat 
a pokusit se najít hlavní myšlenku 

 

 

 

 

- umět ústně formulovat dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 
představení 

 

 

-  získat pozitivní vztah k literatuře 

 

Ţák: 

- seznamuje  se s pojmy  báje, pohádka, 
povídka, román 

- čte odpovídající literaturu   

 

 

- seznamuje  se s činností městské 
knihovny, vyhledává potřebné informace 
v textech podle pokynů vyučujícího  

- dokáţe vyuţít encyklopedie a slovník 

 

- učí se rozlišovat přímou a nepřímou řeč 

- orientuje se v odstavcích 

- pokouší se  formulovat hlavní myšlenku 
děje 

 

 

- vyjadřuje své pocity a dojmy z četby nebo 
divadelního představení 

 

 

 

- dle svého zájmu vyhledává literární texty a 
seznamuje s nimi své spoluţáky 

 

 

- práce s textem, poezie, próza 

- charakteristika postav 

- poslech a  reprodukce textu 

- recitace a dramatizace 

 

- práce s textem: charakteristika děje 

- vyhledávání informací dle daných kritérií 

- kartotéka 

 

- poslech a reprodukce 

 

 

 

 

 

- čtení a poslech  

- divadelní  a filmové  představení 

- dramatizace  

 

 

- čtení jako zdroj informací 

- čtenářský deník 

 

 

OSV 

I.5 

- originalita, tvořivost 

 

 

MKV 

IV.4 

- multikultura jako prostředek 
vzájemného obohacování 

 

MDV 

VI.3 

fungování a vliv médií ve společnosti 
na charakter a osobnost člověka 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Komunikační a slohová výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl: 

- komunikovat v běţných situacích, 

- rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk  

 

 

 

- ovládat  koncepci a úpravu běţných 
písemností (dopis, adresa, poštovní 
poukázka) 

 

 

- sestavit vlastní ţivotopis a napsat 
ţádost podle předlohy 

 

- číst plynule s porozuměním 

- orientovat se v Pravidlech českého 
pravopisu 

 

- umět reprodukovat  text 

 

- popsat děje, jevy, osoby, pracovní 
postupy 

- vyprávět podle předem připravené  

- osnovy a písemně zpracovat zadané 
téma 

 

Ţák: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky, 
aktivně naslouchá a účinně se zapojuje do 
diskuse 

- rozlišuje formy spisovného a 
nespisovného jazyka 

 

- orientuje se v tiskopisech a s pomocí je 
vyplňuje 

- sestaví s pomocí dopis, správně píše 
adresu 

 

- s pomocí sestaví vlastní ţivotopis,  podle 
předlohy vyplní  vlastní ţádost 

 

- čte s porozuměním, text reprodukuje 
vlastními slovy 

- dokáţe vyhledat pojem, slovo, vyuţívá při 
práci Pravidla pravopisu a  PC 

- vlastními slovy reprodukuje text 

 

- sestaví popis pracovního postupu, osoby , 
místa 

- formuluje ústně a písemně jednoduché 
myšlenky, dodrţuje zásady kultivovaného 
projevu 

 

 

 

- vzpomínky na prázdniny,  podzim, zima, 
Vánoce  

- hovorový a spisovný jazyk 

 

 

- tiskopisy 

- dopis, doporučený dopis, adresa, 
poštovní poukázka, formuláře 

 

- ţivotopis, ţádost 

 

 

- oblíbená kniha, časopis, tiché čtení 
s porozuměním, reprodukce textu 

 

- Pravidla českého pravopisu, PC 

- encyklopedie, noviny, časopisy 

 

- popis přípravy jídla, spoluţáka, krajiny, 
třídy, školy 

 

- vypravování - příprava na Velikonoce 

 

- verbální a písemný projev 

 
OSV 

I.5 
- pruţnost nápadů, schopnost 

vidět věci jinak 
 
 
 
 
MDV 

VI.2 
- různé typy sdělení, jejich 

rozlišování a funkce 
 
VI.3 
- role médií v kaţdodenním ţivotě 

jednotlivce 
- vliv médií na postoje a chování 
 
VI.4 
- uplatnění a výběr výrazových 

prostředků a jejich kombinací pro 
tvorbu správných a komunikačně 
vhodných sdělení 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  8.  Tematický celek:  Jazyková výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 
Ţák by měl: 

- zvládat pravopis slov s předponami a 
předloţkami 

 
 
- znát vyjmenovaná slova a ovládat 

jejich pravopis 
 
 
- skloňovat podstatná jména a přídavná 

jména 
 
 
 
 
 
- znát osobní zájmena a časovat 

slovesa 
 
 
- poznat a určit slovní druhy 
 
 
- znát pravopis při shodě přísudku 

s podmětem 
 
- rozeznat větu jednoduchou od souvětí 
 
- zvládat pravopis příčestí minulého při  

shodě přísudku s podmětem 
 
 
- rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk        

 
Ţák: 

- určuje  slovní základ, mění tvar a chápe 
změnu významu slova, rozlišuje pojem 
předloţka a předpona 

 
- zná vyjmenovaná slova a správně 

přiřazuje příbuzná slova a pouţívá je při 
psaní 

 
- určuje a skloňuje podstatná jména podle 

vzorů, přiřazuje pádovou otázku  
k podstatnému jménu, seznamuje se 
s pravopisem koncovek podstatných jmen 
mn. č. podle vzorů;  určuje přídavná jména 
jako slovní druh a učí se  jejich rozlišení 

 
- vyhledává a určuje slovesa ve větě, časuje  

slovesa s uţitím osobních zájmen 
 
- pozná podstatná  a přídavná jména,  

zájmena, slovesa, předloţky, seznámí se 
s číslovkami 

 
- správně určuje základní skladební dvojice 
 
 
- rozlišuje větu jednoduchou od souvětí 
 
- zvládá pravopis příčestí minulého při 

shodě přísudku s podmětem a 
několikanásobným podmětem 

 
- pouţívá  a rozlišuje slova a tvary spisovné 

a nespisovné češtiny ( hovorový jazyk) 

 
 
- nauka o slově, tvoření slov a vět, 

předloţky a pádové otázky 
 
 
- vyjmenovaná slova a slova příbuzná 
 
 
 
- vzory podstatných jmen, pádové otázky 
- koncovky podstatných jmen mn. č. 
- přídavná jména tvrdá a měkká 
 
 
 
 
- časování sloves, osobní zájmena 
 
 
- slovní druhy, tvarosloví, skloňování, 

časování 
 
 
- skladba, několikanásobný podmět, 

minulý čas 
 
- rozvíjení věty jednoduché, souvětí 
 
- příčestí minulé 
- podměty stejného a různého rodu 
 
 
- spisovný jazyk, hovorové výrazy 
 
 

 
 
OSV  

I.8 
- spisovný a nespisovný jazyk v 

komunikaci mezi lidmi 
 
 
EGS  

III.1 
- překonávání  stereotypů a 

předsudků 
 
 
 
MKV  

IV.2 
- uvědomit si moţné dopady svých 

verbálních i neverbálních projevů 
 
 
ENV  

V.4  
- podněcuje aktivitu, 

tvořivost,toleranci, vstřícnost a 
ohleduplnost ve vztahu k 
prostředí 

 
 
 
MDV  

VI.2 
- rozvíjí komunikační schopnosti 

na základě různého mediálního 
sdělení 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět                     ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Literární výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 

Ţák by měl: 

- rozeznat základní literární druhy a 
ţánry 

 

 

- dokázat vyhledat potřebné informace 
v oblasti literatury  

 

 

 

- orientovat se v literárním  textu, hledat 
a pokusit se najít hlavní myšlenku 

 

 

 

- umět ústně formulovat dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 
představení 

 

 

- získat pozitivní vztah k literatuře 

 

Ţák: 

- rozliší poezii, prózu a divadelní hru 

- čte odpovídající literaturu českých a 
světových autorů 

 

- pracuje se základními informacemi o díle : 
autor,  název, sbírka, vydavatel, ilustrace 

 

 

 

- rozpoznává odstavce, kapitoly 

- umí vyloţit přiměřený text a jeho hlavní 
myšlenku 

 

 

- samostatně vyjadřuje dojmy z četby, 
divadelního a filmového  představení, 
stručně je zaznamenává 

 

 

- samostatně vyhledává dle svého zájmu 
úryvky literárních textů a seznamuje s nimi 
své spoluţáky 

 

 

- dějové čtení 

- oblíbený časopis, oblíbená kniha 

 

 

- knihovna, řazení  knih dle daných kritérií 

- orientace v kartotéce knihovny  

- vyhledávání potřebné informace  na PC 

 

 

- práce s různými druhy textů 

- četba a reprodukce textů  

 

 

- kniha, kterou čtu 

- divadelní a filmová představení  
(určování ţánrů), popis děje 

 

 

- čtenářský deník, výběr vhodné literatury 
v knihovně 

- dramatizace textů 

ilustrace, čtenářský záţitek vyjádřený 
vlastní kresbou 

 

 

MDV 

VI.1 

- identifikování základních 
orientačních prvků v textu 

- rozlišování zábavních prvků ve 
sdělení od informativních a 
společensky významných 

 

VI.2 

- rozdíl mezi reklamou a zprávou 

 

VI.3 

- vliv médií na kulturu, role filmu a 
televize v ţivotě 
jednotlivce,rodiny a společnosti 

 

VI.4 

tvorba mediálního sdělení pro školní 
časopis 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník: 9.  Tematický celek: Komunikační a slohová výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 

Ţák by měl: 

- komunikovat v běţných situacích, 
rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk 

 
 
 
- ovládat koncepci a úpravu běţných 

písemností (dopis, adresa, poštovní 
poukázka) 

 
- sestavit vlastní ţivotopis a napsat 

ţádost podle předlohy 
 
 
 
 
- číst plynule s porozuměním 
 
- orientovat se v Pravidlech českého 

pravopisu 
 
 
- umět reprodukovat text 
 
- popsat děje, jevy, osoby, pracovní 

postupy 
 
 
- vyprávět podle předem připravené 

osnovy a písemně zpracovat zadané 
téma 

 

 

Ţák: 

- dokáţe formulovat jak otázky, tak odpovědi, 
uţívá spisovný jazyk 

- volí správný tón a formu řeči, umí 
naslouchat 

 
- orientuje se na poště 
- umí vyplnit poštovní poukázku 
- odešle i přijme poštovní zásilku 
 
- dokáţe sestavit vlastní ţivotopis  
- podle předlohy zformuluje ţádost 
- chápe rozdíl mezi nabídkou a poptávkou 
- vyhledává fakta dle svých zájmů 
 
 
- orientuje se v tisku 
- dokáţe vyhledat pojem (slovo) 
- dle potřeby vyuţívá Pravidla českého 

pravopisu 
 
 
- hodnotí a reprodukuje text 
 
- dokáţe chronologicky popsat děj, pracovní 

postup ( recept, technologický postup ) 
- charakterizuje spoluţáka 
 
- je schopen zformulovat jednoduché 

myšlenky formou ústní i písemnou 
- postupuje dle osnovy 

 

 
- mluvený projev - rozhovor, ţádost, 

prosba, mluva 
 
 
 
- dopis, pohled, poštovní poukázky 
 
 
 
- ţivotopis, ţádost  
 
- inzeráty - prodám, koupím 
 
 
 
- encyklopedie, noviny, časopisy, 

charakteristika knihy 
- Pravidla českého pravopisu - 

učebnice, PC 
 
 
- zájmová literatura 
 
- popis trasy ( plán města ), jízdní řády 
- popis spoluţáka, recept 
 
 
- vypravování dle osnovy 
- ústní a písemný projev 

 

OSV 

I.2 
- já jako zdroj informací o sobě, 

druzí jako zdroj informací o mně 
I.3 
- cvičení sebekontroly, 

sebeovládání  
- regulace vlastního jednání i 

proţívání 
I.8 
- komunikace v různých situacích 
- asertivní komunikace 
 
I.10 
- dovednosti pro řešení problémů a 

rozhodování v sociálních rolích 
 
 
MKV 

IV.2 
- uplatňování principu slušného 

chování 
 
 
MDV 

VI. 3 
- vliv médií na kulturu 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Jazyková výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 

Ţák by měl: 

- zvládat pravopis slov s předponami a 
s předloţkami 

 

 

 

 

- znát vyjmenovaná slova a ovládat 
jejich pravopis 

 

- skloňovat podstatná jména a přídavná 
jména 

 

 

 

 

 

- znát osobní zájmena a časovat 
slovesa 

 

- poznat a určit slovní druhy 

 

 

 

- znát pravopis při shodě přísudku 

 

Ţák: 

- dokáţe vyhledat předloţku jako slovní druh 

- určí počet slov ve větě 

- spojuje předloţku s podstatným jménem 
v příslušném pádu 

- ohýbá slova změnou předpon a přípon 

 

- zná vyjmenovaná slova a slova příbuzná, 
správně je uţívá, chápe jejich význam 

 

- správně určí podstatné a přídavné jméno 

- přiřadí vzor 

- dovede dát podstatné a přídavné jméno do 
správného pádu 

- zná správné koncovky dle příslušných 
vzorů 

 

- časuje bez uţití osobních zájmen 

- dokáţe určit osobu a číslo v čase 

 

- pozná a určí ohebné slovní druhy 

- seznamuje se s neohebnými slovními druhy 

 

 

 

 

- nauka o slově 

- tvoření slov, slovní základ, předpony, 
přípony 

- předloţka jako slovní druh 

- počet slov ve větě 

 

- vyjmenovaná slova a slova příbuzná 

- nauka o slově a pravopis 

 

- slovní druhy , pádové otázky 

- vzory a skloňování  podstatných jmen 

- vzory  a skloňování přídavných jmen 

- shoda přídavného jména s podstatným 
jménem v rodě, čísle a pádě 

 

- časování sloves, zájmena 

 

 

- tvarosloví – slovní druhy 

- slova ohebná a neohebná 

- skloňování, časování, stupňování 

 

- koncovky příčestí minulého 

 

 

OSV  

I.8 
- spisovný a nespisovný jazyk v 

komunikaci mezi lidmi 
I.9 
- řešení problémů, zvládání 

učebních problémů 
 

 

 

 

 
MKV  

IV.2 
- uvědomit si moţné dopady svých 

verbálních i neverbálních projevů 
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s podmětem 

 

 

 

- rozeznat větu jednoduchou od souvětí 

 

 

 

 

- zvládat  pravopis příčestí minulého při 
shodě přísudku s podmětem 

 

 

 

- rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk 

 

 

 

- určí  podmět a přísudek  minulém 

- určí několikanásobný podmět 

 

 

 

- rozlišuje větu jednoduchou od souvětí 

- rozvíjí větu jednoduchou 

- pozná počet vět  v souvětí 

 

 

- správně doplní a zdůvodní koncovky 
příčestí minulého 

 

 

 

- dokáţe se vyjádřit spisovným jazykem 
v mluveném i psaném projevu 

- hlídá si pouţívání vhodných výrazů mezi 
svými vrstevníky 

 

- skladba, věta jednoduchá a souvětí 

- věta holá a rozvitá 

- několikanásobný podmět 

 

 

- spojovací výrazy 

- spojky a zájmena 

- čárky v souvětí 

 

 

- shoda přísudku s podmětem 

- pravopis koncovek příčestí minulého 

- věta jednoduchá a souvětí 

 

 

- spisovná čeština 

- obecná čeština 

- nářečí 

- vulgarismy 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ČESKÝ JAZYK  

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Literární výchova  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 

Ţák by měl: 

- rozeznat základní literární druhy a 
ţánry 

 

 

 

 

- dokázat vyhledat potřebné informace  
v oblasti literatury 

 

 

 

- orientovat se v literárním textu,hledat 
a pokusit se najít hlavní  myšlenku 

 

 

- umět ústně formulovat dojmy z četby, 
divadelního nebo filmového 
představení 

 
 
 

- získat pozitivní vztah k literatuře 

 

Ţák: 

- vyhledává a jednoduše  charakterizuje 
ţánry literatury 

 

- rozezná román, kroniku, cestopis, přísloví, 
pořekadlo 

 

- samostatně vyhledá informace podle 
zadaných kritérií 

- orientuje se v knihovně 

- dokáţe najít informace na PC 

 

- pracuje s odstavci textu 

- hledá  a jednoduše formuluje hlavní 
myšlenku 

 

- zkouší posoudit sílu a význam proţitku ze 
sledovaného představení vypravováním  

- projevuje zájem navštěvovat divadelní a 
filmová představení 

 

- aktivně vyhledává nové poznatky 
v knihovně, na PC, v časopisech 

- dokáţe prezentovat různé ţánry 

- zdůvodňuje své postoje 

 

 

- literatura pro děti a mládeţ 

- významní autoři světové a české 
literatury 

- poslech a reprodukce 

- dramatizace textu 

 

- vyhledávání  informací  podle daných 
kritérií 

 

 

 

- práce s různými druhy  textů 

- určování hlavní myšlenky čteného textu 

 

- poslech textů 

- recitace a dramatizace 

- filmová  a divadelní  představení  

- literatura v knihovně 

- časopisy 

- PC 

- dramatizace 

- kresba 

 

 

OSV 

I.1 

- cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 

I.4 

- dovednosti pro pozitivní naladění 
mysli a dobrý vztah k sobě 
samému 

I.7 

- empatie a pohled na svět očima 
druhého 

MKV 

IV. 1 

- jedinečnost kaţdého člověka a 
jeho individuální zvláštnosti 

- člověk jako součást etnika 

IV.3 

- Odlišné myšlení a vnímání světa 

MDV 

VI.3 

- vliv médií na kulturu 

- role médií v kaţdodenním ţivotě 
jednotlivce 
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A N G L I C K Ý     J A Z Y K 
 
CHARAKTERISTIKA   PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU: 
  
 Předmět  Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Zařazením výuky 

tohoto předmětu umoţňuje ţákům s lehkým mentálním postiţením komunikaci v rámci integrované Evropy. Znalost 
základů cizího jazyka pomáhá ţákům překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí, připravuje je k praktickému 
vyuţívání jazyka, zlepšuje jejich postavení při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na trhu práce, a tím 
zamezuje jejich společenské izolaci. Cílem výuky cizího jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce 
především v oblasti jeho zvukové podoby, přednostně v anglickém jazyce. Jedná se o osvojování jednoduchých sdělení 
a základů pravidel komunikace v běţných kaţdodenních situacích, se kterými se ţáci mohou setkat. Výuka cizího jazyka 
můţe přispět i k rozvíjení řečových dovedností. Rozsah slovní zásoby se přizpůsobuje tomuto zaměření výuky.  

Anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět  v následující časové dotaci:  v  6., 7., 8. a 9. ročníku 1 
hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách uvedených ročníků s moţností vyuţití učebny výpočetní techniky a  

multifunkční učebny.  
Formy realizace ve výuce Anglického jazyka:  skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, jednoduchá 
reprodukce textu (písemná a ústní), samostatná práce (orientace ve  slovníku cizího jazyka), hry, soutěţe, recitace, 
dramatizace, zpěv, výukové programy na PC.  
 
 Předmětem prolínají tato průřezová témata:  

 
OSV I. 1, 5, 8, 9 
VDO II. 1  
EGS III. 1 
MKV IV. 1, 2, 3, 4 
MDV VI. 2, 4 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků: 
 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- vede ţáky ke snaze osvojit si základní jazykové dovednosti anglického jazyka   
- zadává úkoly, při kterých ţáci vyhledávají informace z různých zdrojů 

Ţák: 
- vyuţívá vhodné metody pro efektivní výuku  cizího jazyka 
- se učí poznávat odpovídajícím způsobem smysl učení anglického jazyka (pracovní mobilita) 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
- klade vhodné a jednoduché otázky 
- umoţní přístup k informačním zdrojům 

Ţák: 
- se učí vyhledávat vhodné informace (PC, slovníky, apod.) 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- vede ţáky ke krátkému a jednoduchému slovnímu projevu 
- vytváří příleţitosti a podmínky pro komunikaci mezi ţáky 
- učí ţáky k aktivitám, které jsou vykonávány individuálně, ve dvojicích, skupinách apod. 

Ţák: 
- komunikuje na jemu odpovídající úrovni 
- se učí naslouchat promluvám druhých lidí a na své odpovídající úrovni  na ně reagovat 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- hodnotí ţáky způsobem, který jim umoţňuje vnímat vlastní pokrok  

Ţák: 
- dokáţe spolupracovat ve skupině 
- se podílí na utváření příjemné atmosféry  při práci ve třídě (skupině) 

 
Kompetence občanské 

Učitel: 
- učí ţáky diskutovat i v cizím jazyce v rámci jejich moţností 
- poukazuje na specifika cizího jazyka 

 
Ţák: 

- se učí respektovat názory ostatních 
- chápe rovnocennost všech jazyků 



 36 

 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu ţáků 

Ţák: 
- je schopen si jednoduše svou práci organizovat a koncentruje se na svůj výkon 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  Anglický jazyk 

 

Ročník:  6.   

   

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

- být seznámen s cizím jazykem ve 
zvukové podobě  

 

 

- osvojit si základní výslovnostní 
návyky  

 

 

- ovládat fonetickou podobu 
abecedy  

 

 

 

- zvládat  základní číslovky a jejich 
pojmenování  

 

- rozumět obecně známým slovům 
a frázím  

 

 

- zvládat osobní zájmena   

 

 

 

Ţák: 

- se seznamuje a učí  vnímat 
rozdílnou výslovnost a psaní 
anglických slov 

 

- poznává anglickou výslovnost 

 

 

 

- učí se anglickou abecedu 

- učí se hláskovat své jméno, 
jednoduchý název a pojem 
z probíraného tématu 

 

- umí počítat do deseti, určí celé 
hodiny, udá svůj věk 

 

- umí pozdravit, představí se, 
poděkuje 

 

 

- se seznamuje se stavbou velmi 
jednoduché věty v přítomném 
čase 

 

- upevňuje a fixuje osobní zájmena 
v jednotném a mnoţném čísle 

 

Poslech a zápis jednoduchých anglických slov 

 

 

 

- výslovnost anglických hlásek (krátké a 
dlouhé samohlásky,  dvojhlásky, 
trojhlásky, souhlásky) 

 

- abeceda 

- hláskování svého jména, jednoduchých 
tematických pojmů a názvů, číslic 

 

 

- číslovky  1 – 10,  věk  

 

 

- jednoduchá sdělení – pozdravy, 
představování, poděkování 

 

Základní gramatické struktury 

- osobní zájmena I, you, he, she, it, we, 
you, they 

 

 

 
 
OSV 

I.1.  
- rozvíjí schopnosti poznávání 
 
MKV 

IV.3.  
- ukazuje na etnický původ – 
odlišnost lidí, ale i jejich rovnost 
IV.4 
- specifika anglického jazyka, jeho 
vyuţívání jako prostředku k 
dorozumění 
 
MDV 

VI.3. 
- vliv médií na rejstřík konverzačních 
témat 
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- vést jednoduchý rozhovor  

 

 

 

 

- zvládat čtení a překlad 
jednoduchých pojmů a názvů  

 

 

- seznamuje se a učí pouţívat 
předloţky at, on  

- poznává základní barvy 

 

- upevňuje si pozdravy, poděkování 
a představování formou 
jednoduché konverzace 

 

 

- dokáţe přečíst  a přeloţit slova a 
jednoduché fráze z okruhu: 
Domov (Home) 

               Rodina (Family)  

               Naše město (Our town) 

 

- seznamuje se a vyuţívá výukové 
programy na PC pro daný cizí 
jazyk – hry, říkanky, písničky 
apod. 

- poslouchá a rozumí vhodným a 
jednoduchým audionahrávkám 

 

 

- předloţky  v (at), na (on) 

 

- základní barvy 

 

- jednoduchá sdělení – základní 
jednoduché fráze pozdravu, 
představování a poděkování 

 

 

- čtení a překlad jednoduchých pojmů a 
názvů z tematického okruhu: 

               Domov (Home) 

               Rodina (Family) 

               Naše město (Our town) 

 

- vyuţívat vhodné výukové programy  na 
PC a audionahrávky, vhodné hry 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  Anglický jazyk 

Ročník:  7.   

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

- být seznámen s cizím jazykem ve 
zvukové podobě  

 

- osvojit si základní výslovnostní 
návyky  

 

 

- ovládat fonetickou podobu 
abecedy  

 

 

 

- zvládat  základní číslovky a jejich 
pojmenování  

 

- rozumět obecně známým slovům 
a frázím  

 

 

- vytvořit přítomný čas prostý 

 

 

 

 

 

Ţák: 

- opakuje a upevňuje  vnímání 
rozdílné výslovnosti a psaní 
anglických slov 

- poznává a upevňuje anglickou 
výslovnost 

 

 

- procvičuje anglickou abecedu 

- upevňuje hláskování  svého 
jména, velmi  jednoduchých 
názvů a pojmů z probíraného 
tématu 

 

- umí počítat do dvaceti, seznamuje 
se s počítáním do 20 

 

- seznamuje se s jednoduchou 
konverzační formou omluvy, 
přivítání a rozloučení 

 

- procvičuje stavbu věty  
jednoduché v přítomném čase 

 

- upevňuje a fixuje pouţívání 
časování slovesa být (to be) a 
časování vybraných významových 
sloves ve všech osobách 
jednotného a mnoţného čísla 

 

Opakování poslechu a zápisu  anglických slov 

 

 

- opakování výslovnosti anglických 
hlásek (krátké a dlouhé samohlásky,  
dvojhlásky, trojhlásky, souhlásky) 

 

- anglická abeceda (opakování) 

- hláskování svého jména, jednoduchých 
tematických pojmů a názvů, číslic 

 

 

- číslovky  10 - 20 

 

 

- jednoduchá sdělení – omluva, přivítání 
a rozloučení 

 

Základní gramatické struktury 

- osobní zájmena I, you, he, she, it, we, 
you, they (opakování) 

Přítomný čas prostý - časování 

- časování slovesa být (to be) a časování 
vybraných významových sloves 

 

 
 
OSV 

1.8. 
-  komunikace v různých situacích 
1.9.  
- rozvoj individuálních dovedností pro 
spolupráci a soutěţivost 
 
 
MKV 

IV.1.  
- poznává kulturní odlišnosti 
IV.4 
- multikulturalita jako prostředek 
vzájemného obohacování 
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- vést jednoduchý rozhovor  

 

 

- zvládat čtení a překlad 
jednoduchých pojmů a názvů  

 

 

 

 

 

 

- orientovat se ve slovníku daného 
jazyka  

 

 

- zná  základní barvy, seznamuje 
se s odstíny barev 

 

- upevňuje si jednoduchým 
rozhovorem konverzační téma 
omluvy, přivítání a rozloučení 

 

- seznamuje se a zvládá  čtení,  
překlad slov a jednoduchých  frází 
z okruhu: 

               Kalendář (Calendar) 

               Škola (School)  

               Počasí (Weather) 

 

- seznamuje se se slovníkem a učí 
se s ním  pracovat 

 

- zná a vyuţívá odpovídající 
výukové programy na PC pro 
anglický jazyk – hry, říkanky, 
písničky apod. 

- za pomocí učitele poslouchá a 
rozumí vhodným a jednoduchým 
audionahrávkám  

 

 

 

- odstíny barev 

 

- jednoduchá sdělení  –-rozhovor 
s pouţitím  omluvy, přivítání a 
rozloučení 

 

- čtení a překlad jednoduchých pojmů,  
názvů a jednoduchých vět  
z tematického okruhu: 

               Kalendář (Calendar) 

               Škola (School)  

               Počasí (Weather) 

 

- slovník anglického jazyka 

 

 

- vyuţívat vhodné výukové programy  na 
PC a audionahrávky, vhodné hry 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  Anglický jazyk 

Ročník: 8.   

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

- osvojit si základní výslovnostní 
návyky  

 

 

- zvládat  základní číslovky a jejich 
pojmenování  

 

- rozumět obecně známým slovům 
a frázím  

 

 

- vytvořit jednoduché otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vést jednoduchý rozhovor  

 

Ţák: 

- umí pouţívat anglickou výslovnost 

 

 

 

- umí počítat do padesáti,  
seznamuje se s počítáním do 50 

 

- seznamuje se s jednoduchou 
konverzační formou blahopřání, 
souhlasy a nesouhlasy 

 

- zná a pouţívá stavbu věty  
jednoduché v přítomném čase 

 

 

 

 

- poznává tvorbu otázky u slovesa 
být (to be) a u vybraných 
významových sloves s pomocným 
slovesem DO, DOES v plném 
tvaru 

 

 

- upevňuje si rozhovorem 
konverzační téma blahopřání, 
souhlasů a nesouhlasů 

 

 

- opakování výslovnosti anglických 
hlásek (krátké a dlouhé samohlásky,  
dvojhlásky, trojhlásky, souhlásky) 

 

- číslovky  20 - 50  

 

 

- jednoduchá sdělení – blahopřání, 
souhlasy a nesouhlasy 

 

Základní gramatické struktury 

- osobní zájmena I, you, he, she, it, we, 
you, they (opakování)  

 

 

Přítomný čas prostý – otázka 

 

- tvoření otázky u slovesa být (to be) a 
tvoření otázky u vybraných 
významových sloves s pomocí slovesa 
DO, DOES   

 

 

 

- jednoduchá sdělení  –-rozhovor 
s pouţitím  blahopřání, souhlasů a 
nesouhlasů 

 
VDO 

II.1.  
- demokratická atmosféra a vztahy ve 
třídě 
 
MKV 

IV.4.  
- význam uţívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění 
 
MDV 

VI.4. 
- uplatňuje výběr jednoduchých 
výrazových prostředků a 
komunikačně vhodná sdělení  
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- zvládat čtení a překlad 
jednoduchých pojmů a názvů  

 

 

 

 

 

 

- orientovat se ve slovníku daného 
jazyka  

 

 

 

- zvládá  čtení  a překlad slov a 
jednoduchých  frází z okruhu: 

              Sport (Sport) 

              Zdraví a nemoc (illness and     

              Health) 

              Oblékání (Dressing) 

              Nákupy (Marketing) 

                

 

- orientuje se ve slovníku 

  

- zná a vyuţívá odpovídající 
výukové programy na PC pro 
anglický jazyk – hry, říkanky, 
písničky apod. 

- s pomocí učitele poslouchá a 
rozumí vhodným a jednoduchým 
audionahrávkám 

 

 

 

- čtení a překlad jednoduchých pojmů,  
názvů a jednoduchých vět  
z tematického okruhu: 

               Sport (Sport) 

               Zdraví a nemoc (illness and     

               Health) 

               Oblékání (Dressing) 

               Nákupy (Marketing) 

 

- slovník anglického jazyka 

 

- vyuţívat vhodné výukové programy  na 
PC a audionahrávky 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  Anglický jazyk 

Ročník: 9.   

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

- osvojit si základní výslovnostní 
návyky  

 

 

- zvládat  základní číslovky a jejich 
pojmenování  

 

- rozumět obecně známým slovům 
a frázím  

 

 

 

 

 

- vytvořit jednoduché otázky, zápor 
a odpovědi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţák: 

- umí pouţívat anglickou výslovnost 

 

 

 

- umí počítat do sta,  seznamuje se 
s počítáním do 100 

 

- seznamuje se s jednoduchou 
konverzační formou ţádosti, 
ţádosti o pomoc, s formulací 
dotazů na dané téma 

 

 

 

- si osvojil a dokáţe tvořit otázky u 
časování slovesa být (to be) a u 
vybraných významových sloves 
s pomocí slovesa DO, DOES 
v plném tvaru 

- procvičuje tvorbu zápor u 
časování slovesa být (to be) a u 
vybraných významových sloves – 
za pomocí DO NOT, DOES  NOT 
(záporný plný tvar) 

- seznamuje se s tvorbou odpovědi 
na jednoduché otázky  za plného 
vyuţití učiva z niţších ročníků 

 

 

- opakování výslovnosti anglických 
hlásek (krátké a dlouhé samohlásky,  
dvojhlásky, trojhlásky, souhlásky) 

 

- číslovky  50 - 100 

 

 

- jednoduchá sdělení – formou ţádosti, 
ţádosti o pomoc, s formulací dotazů na 
dané téma 

 

Základní gramatické struktury 

Přítomný čas prostý – zápor 

 

 

 

 

 

- tvoření záporu u slovesa být (to be) a u 
vybraných významových sloves  

 

 

 

- tvorba  odpovědí na jednoduché otázky 

 

 
 
OSV 

I.5.  
- kreativita – rozvíojvlastních nápadů 
 
EGS 

III.1.  
- cizí jazyk má praktický význam pro 
vzdělávací a pracovní mobilitu 
 
MKV 

IV.2. 
- aktivní zapojování ţáků z odlišného 
kulturního prostředí 
IV.4. 
- význam uţívání cizího jazyka  jako 
nástroje dorozumění a celoţivotního 
vzdělávání 
 
MDV 

VI.3. 
- vliv médií na kaţdodenní ţivot, role 
filmu a televize 
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- vést jednoduchý rozhovor  

 

 

 

 

- zvládat čtení a překlad 
jednoduchých pojmů a názvů  

 

 

 

 

- orientovat se ve slovníku daného 
jazyka  

 

- upevňuje si rozhovorem 
konverzační téma  - ţádosti, 
ţádosti o pomoc, formulace 
dotazů na dané téma 

 

 

- zvládá  čtení  a překlad slov a 
jednoduchých  frází z okruhu: 

              Jídlo a pití (Food and Drink) 

              Ubytování (Bed) 

             

   

- umí pracovat se slovníkem 

  

- zná a vyuţívá odpovídající 
výukové programy na PC pro 
anglický jazyk – hry, říkanky, 
písničky apod. 

- za pomocí učitele poslouchá a 
rozumí vhodným a jednoduchým 
audionahrávkám 

 

- jednoduchá sdělení  –-rozhovor 
s pouţitím konverzačního tématu  
ţádosti, ţádosti o pomoc,  formulace 
dotazů na dané téma 

 

- čtení a překlad jednoduchých pojmů,  
názvů a jednoduchých vět  
z tematického okruhu: 

               Jídlo a pití (Food and Drink) 

               Ubytování (Bed) 

                         

- slovník anglického jazyka 

 

- vyuţívat vhodné výukové programy  na 
PC a audionahrávky 
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M A T E M A T I K A  
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
 Předmět Matematika je utvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Matematické vzdělávání 

pomáhá ţákům vnímat význam matematiky v ţivotě. Ţáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Úkolem matematiky je rozvíjet 
pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat a vytvářet různé situace. Ţáci jsou vedeni ke schopnosti vlastní 
kontroly práce, srovnávání, učí se sebedůvěře, vzájemné pomoci, slovnímu i písemnému vyjadřování svých výsledků. S 
vyjadřovacími schopnostmi se propojuje i schopnost uvaţování. 
   U ţáků nelze stanovit hranici mezi etapou vytváření konkrétních představ a etapou vytváření pojmů, proces probíhá 
výrazně individuálně u kaţdého ţáka. Činnostní výuka by měla umoţnit osvojování pojmů s co nejmenší námahou. V 
hodinách je zapotřebí pouţívat co nejčastěji názoru, zejména na základě vyuţívání nejrůznějších pomůcek, náčrtů, 
nákresů a geometrických zobrazení. 
Soustavně prováděné činnosti by měly obohacovat dosavadní představy ţáků. Dbá se především na praktické pouţívání 
pojmů, neţ vyslovování různých definicí. Ţáci by měli hlavně pochopit význam desítkové soustavy, vyuţívat dovednosti 
početních výkonů s přirozenými čísly při řešení slovních úloh a početních situací z běţného ţivota.  
  Ţáci jsou ve výuce podněcováni k sebedůvěře, učí se kontrole výpočtů různými způsoby, provádí odhady svých 
výpočtů. 
 Matematika je vyučována jako samostatný předmět ve všech ročnících druhého stupně v následující časové 
dotaci: v 6. a 7. ročníku 5 hodin týdně, v 8. a 9. ročníku 6 hodin týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách všech 

ročníků a v učebně výpočetní techniky. 
 
 Vzdělávací obor   Matematiky je rozdělen na druhém stupni do 4 tematických okruhů:   
1.  Číslo a početní operace 
 

  V tomto okruhu si ţáci prohlubují osvojování  aritmetických operací ( porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, 
násobení, dělení).Důraz je kladen na : 
- dovednost provádět početní operace 
- algoritmické porozumění ( proč je uţito daného postupu, důraz je kladen na činnostní provedení  

a pozorování ţáků, rozhovory o pozorovaných jevech) 
- významové porozumění ( schopnost uplatnit operace v reálném ţivotě – za pomoci individuálních činností)  
  
2.  Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

  Na základě nejrůznějších pozorování si ţáci uvědomují změny a závislosti nejrůznějších jevů. Porovnávají  velikosti  
věcí a čísel, chápou postupně, ţe změny vedou ke zmenšování nebo zvětšování ( růst, pokles). Učí se praktickým 
úlohám v měření, váţení, měření teplot. Vyuţívají manipulaci s penězi k pochopení početních operací, jakoţ i k 
uvědomování si hodnoty peněz. 
 
3,  Geometrie v rovině a prostoru 
 
  V tomto okruhu se ţáci učí pozorovat, pojmenovávat a rozlišovat rovinné útvary od prostorových těles. Ţáci by měli 

rozpoznávat geometrické útvary na nejrůznějších předmětech, správně provádět náčrty i konstrukce základních 
rovinných útvarů. Jsou vedeni ke schopnostem zobrazení jednoduchých prostorových těles. Pouţívají při výpočtech 
obvodů a obsahů správné jednotky, chápou rozdíl mezi obvodem a obsahem různých obrazců.Počítají s objemem 
základních těles ( kvádr, krychle, válec) a učí se chápat jejich význam v praktickém ţivotě. 
 
 4. Aplikační úlohy 
 

 V tomto okruhu se rozvíjí logické myšlení pomocí řešení různých situací z běţného ţivota. Ţáci jsou vedeni k nalézání 
různých řešení daných úloh a to zejména formou různých zábavných doplňovaček, her, kříţovek apod. V této oblasti je 
značně vyuţívána výpočetní technika, ţáci jsou vedeni k vyhledávání různých informací z knih a encyklopedií učí se 
získané poznatky aplikovat na různé situace a hlavně je vyuţívat.  
 
 Předmětem prolínají tato průřezová témata  v uvedených tematických okruzích: 

 
OSV   I.  1 - 11 
VDO  II.  1,2,4 
EGS III.  1,2,3 
MKV IV.  1,2,3 
EVV  V.  4 
MDV VI.  1,2,3,4 
 
 Získané matematické vědomosti a dovednosti ţáci uplatňují a aplikují téměř ve všech ostatních předmětech, 
zejména však ve fyzice, zeměpise, pracovní a výtvarné výchově. 
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  Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí ţáků      
Kompetence k učení 

Učitel: 

 navozuje metody, při kterých evokuje vlastní řešení 

 pomáhá při vyhledávání moţných závěrů a plánování postupů 

 operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly 

 zadává úkoly s moţností vyuţití informačních a komunikačních technologií 

 vede ţáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném ţivotě 

 vede ţáky k poznávání smyslu a cíle učení pro praktický ţivot 
       Ţáci jsou vedeni k : 

 osvojování základních matematických pojmů a vztahů na konkrétních příkladech 

 vytváření zásoby matematických nástrojů (pojmů a vztahů, metod řešení úloh) 

 vyuţívání prostředků výpočetní techniky 
        
       Kompetence k řešení problémů 

       Učitel: 

 s chybou ţáka pracuje jako s příleţitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 vede ţáky k ověřování výsledků 

 vede ţáky k vyhledávání vhodných informací k řešení problémů 

 zadává úkoly způsobem, který umoţňuje nalézt řešení úkolů 
       Ţáci: 

 zjišťují, ţe realita je sloţitější neţ její matematický model 

 provádějí rozbor problému 

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

       Učitel: 

 vede ţáky k uţívání správné terminologie a symboliky 

 podle potřeby pomáhá ţákům opakovaným formulováním úloh v souvislosti s názorem 

 vyuţívá získané komunikativní dovednosti ke spolupráci se skupinami 
        Ţáci: 

 zdůvodňují matematické postupy 

 hledají hypotézy a komunikují na odpovídající úrovni 

 obhajují a zdůvodňují svůj názor 

 dokáţí naslouchat druhým 
 

Kompetence sociální a personální 

Učitel. 

 zadává úkoly, při kterých ţáci mohou spolupracovat 

 vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 

 obtíţnost úkolů přizpůsobuje individuálním schopnostem ţáků a posiluje jejich spolupráci 

 vyzdviţením pozitiv ţáka posiluje jeho sebeúctu 
       Ţáci: 

 spolupracují ve skupině a podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 učí se věcně argumentovat, mít schopnost sebekontroly 

 dokáţí poţádat o pomoc nebo ji sami poskytnout 
 
       Kompetence občanské 

       Učitel: 

 vede ţáky k tomu, aby brali ohled na druhé při pomalejším řešení úloh 

 umoţňuje, aby ţáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

 se zajímá, jak vyhovuje ţákům jeho způsob výuky 
       Ţáci: 

 respektují názor ostatních 

 ţáci si formují volní a charakterové rysy 

 rozhodují se podle dané situace 
 
       Kompetence pracovní 

       Učitel: 

 poţaduje dodrţování dohodnuté kvality a stanovené termíny 

 vede ţáky k ověřování výsledků 

 podněcuje zájem ţáků o řešení předkládáním vhodných praktických úkolů 

 moţností volby podněcuje vlastní aktivitu ţáků 
      Ţáci: 

 si zdokonalují svůj grafický projev 

 jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

 



 47 

Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  MATEMATIKA 

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Číslo a početní operace  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák  by měl : 

 

- psát, číst ,porovnávat a zaokrouhlovat 
čísla v oboru do 1 000 000 

 

 

 

 

 

- zvládat orientaci na číselné ose 

 

 

 

 

 

 

 

- písemně sčítat,odčítat,násobit a dělit 
víceciferná čísla,dělit se zbytkem 

 
 
 
 

- provádět odhad výsledku, 
zaokrouhlovat čísla 

  Ţák: 

 

- čte čísla celá v oboru do 10 000 

- píše celá čísla dle diktátu 

- dokáţe porovnat dvě čísla 

- správně zaokrouhlí čísla v daném 
oboru  

 

 

- řadí řadu čísel v daném oboru 
vzestupně a sestupně 

- zvládá rozklad čísla na číselné řády se 
sítí 

- zvládá rozklad čísla na číselné řády 
bez sítě 

- určuje číslo hned před a číslo hned za 
číslem 

 

- sčítá a odčítá do 10 000 bez přechodu 

- sčítá a odčítá do 10 000 s přechodem 

- násobí a dělí v oboru do 100 

- dělí se zbytkem v oboru do 100 

 

- zaokrouhluje čísla v daném oboru 

- odhaduje výsledky 

 

 

- obor přirozených čísel do 10 000 

- čtení a zápis čísel  do 10 000 

- porovnávání čísel do 10 000 

- rozklad čísel pomocí násobků 
1,10,100,1000, 

- zaokrouhlování čísel v daném oboru 

 

- číselná osa v oboru do 10 000 

- číselné řády v daném oboru, jejich určování 
a zápis čísel pomocí číselných řádů 

- operace s řádovými počitadly 

 

 

 

 

- písemné sčítání a odčítání v oboru do       
10 000 

- násobení a dělení v oboru do 100 

- dělení jednociferným dělitelem v oboru do 
100 se zbytkem 

 

- zaokrouhlování čísel v oboru do 10 000 

- odhady výsledků 

 
 

OSV: 

 I. 2  
- uvědomuje si důleţitost 

spolupráce 
I. 9  
- cvičí vlastní pozornost soustředit 

se  na řešení problémů 
 

 

 

VGS: 

 III.3 

- srovnávání vzdáleností, 
cenových relací 

 
 
 
 

MDV:  

 VI. 4 

- seznámení s moţností řešení 
početních operací na PC 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět MATEMATIKA  

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- uţívat a ovládat převody jednotek délek, 
hmotnosti, času, obsahu, objemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládat početní úkony s penězi 

 

 

-  pouţívat měřítko mapy a plánu 

 

 

- vyhledávat, třídit a porovnávat data 

 

 

 

- vypracovat jednoduchou tabulku  

Ţák: 

- násobí a dělí 10,100,1000 

- procvičuje násobení a dělení 10,100 a 
1000 na jednotkách délky, hmotnosti  

- měří velikosti úseček, velikosti stran 
geometrických obrazců, dokáţe zapsat 
jejich délku v příslušných jednotkách a 
porovnat je 

- zná základní jednotky hmotnosti 

- orientuje se v čase, čte údaje na 
hodinách,čte digitální čas, sleduje 
závislosti na čase 

 

- počítá s penězi,porovnává,řadí a 
odhaduje výsledky výpočtů 

 

-  seznamuje se s pojmem měřítko mapy, 

   dokáţe jej přečíst 

 

- třídí,čte a zapisuje data podle velikosti 

- měří a porovnává výšku ţáků dané 
skupiny, sleduje odchylky 

 

- sestavuje s pomocí tabulku na 
porovnávání vzdáleností, řadí sestupně i 
vzestupně 

 

- násobení a dělení 10,100,1000 

- délka - základní jednotky a jejich vztahy 

- měřeni, představy o velikostech, převáděni 
jednotek (mm, cm, m, zavedení pojmu dm,  
km) 

- hmotnost, váţení, základní jednotky (g, dkg, 
kg ) 

- čas, orientace v prostoru a čase, jednotky 
času ( s, min, hod ), převádění jednotek času, 
zavedení pojmu den, měřeni času 

- digitální čas 

 

- praktické úlohy pro manipulaci s penězi 
v oboru přirozených čísel 

 

-  měřítko mapy, čtení měřítka 

 

 

-  práce s tabulkami, doplňování, orientace 

 

 

 

- sestaveni jednoduché tabulky - měření 
vzdáleností 

 

OSV  

 I.9 

-  utváří a rozvíjí základní dovednosti  

   pro spolupráci 

 

 I.10 

-  morální rozvoj: ţáci se učí najít 

   řešení problému, vzájemně se  

   ovlivňují a učí se rozhodování 

 

VDO  

 II.4 

-  pochopení významu řádu, pravidel, 

   zákonů pro fungování společnosti 

  

 

MKV  

 IV.1   

-  udrţování  tolerantních vztahů a 

    rozvíjení  spolupráce       
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět MATEMATIKA  

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy                         Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- umět zacházet s rýsovacími pomůckami 
a potřebami 

 

- odhadovat délku úsečky,určit délku 
lomené čáry,graficky sčítat a odčítat 
úsečky 

 

 

 

 

 

- vyznačovat rýsovat a měřit úhly,provádět 
jednoduché konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

- znát a rýsovat základní rovinné útvary a 
zobrazovat jednoduchá tělesa 

Ţák: 

- umí pouţívat  rýsovací pomůcky a 
udrţuje je v dobrém stavu 

 

- měří,odhaduje délku úsečky 

- převádí jednotky délky 

- umí přenášet a porovnávat úsečky 

- provádí grafický součet a násobek 
úsečky 

- graficky určuje střed a osu  úsečky 

- dokresluje osově souměrné obrazce 

- sestrojí  úhel a umí pojmenovat jeho 
části  

- narýsuje úhel dané velikosti  určené ve 
stupních,rozpozná úhel ostrý,pravý,tupý 
a přímý 

- umí sestrojit pravý úhel pomocí kruţítka 
a trojúhelníku 

- změří velikost úhlu pomocí 
úhloměru,uţívá j správné jednotky, umí 
sestrojit osu úhlu pomocí kruţítka 

 

- rozezná,pojmenuje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa,nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

- umí sestrojit trojúhelník pomocí kruţítka 

- zvládá přenášení trojúhelníku  

 

- manipulace s rýsovacími potřebami zejména 
pravoúhlým trojúhelníkem s ryskou 

 

- přenášení a porovnávání úseček, rýsování 
úseček dané délky, měření úseček,grafický 
součet a násobek úseček,střed úsečky,osa 
úsečky,osová souměrnost 

 

 

 

 

- pojem úhlu a jeho popis,rýsování úhlu 

- rozlišování úhlů dle velikosti 

- konstrukce pravého úhlu pomocí kruţítka 

- práce s úhloměrem,měření úhlu 

- osa úhlu 

 

 

 

 

- konstrukce trojúhelníku ze tří stran 

- přenášení trojúhelníku 

OSV: 

-  I.1 rozvíjí základní dovednosti 
dobré komunikace a k tomu 
příslušné vědomosti 

-  I.2 cvičení dovedností, pozornosti 
a soustředění 

-  I.3 cvičení 
sebekontroly,sebeovládání a vůle 

-  I.5 rozvoj 
kreativity(pruţnosti,originality a 
tvořivosti)  

 

 

 

MKV: 

-  IV.3 práce ve skupinách 
s příslušníky jiných etnických 
skupin 

 

 

MDV:  

-  VI.1 přispívá k vyuţívání vlastních 
schopností  v týmové práci 

-  VI.2 přispívá ke schopnosti 
přizpůsobit vlastní činnost 
potřebám a cílům týmu  
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  MATEMATIKA 

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Číslo a početní operace do 100 000  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák  by měl : 

- psát, číst ,porovnávat a zaokrouhlovat 
čísla v oboru do 1 000 000 

 

 

 

- zvládat orientaci na číselné ose 

 
 
 
 
 
 

- písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit 
víceciferná čísla, dělit se zbytkem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- provádět odhad výsledku, 
zaokrouhlovat čísla 

 

 

Ţák: 

- čte celá čísla v daném oboru 

- píše celá čísla dle diktátu 

- dokáţe porovnat dvě čísla  

- provádí zaokrouhlování čísel v daném oboru 

-  vyhledává čísla v daném oboru  na číselné 
ose v souvislosti s jejich porovnáváním 

- řadí řadu čísel vzestupně i sestupně 

- určuje pořadí čísel na  číselné ose 

-  zvládá algoritmus písemného sčítání i   

   odčítání, provádí zkoušku správnosti 

- písemně násobí jednociferným činitelem v 
oboru do 1 000 000 

- zná princip písemného násobení  
víceciferným činitelem 

- písemně dělí jednociferným dělitelem a 
provádí ověřování svého výpočtu zkouškou 
správnosti – násobením 

- se učí písemně dělit dvojciferným dělitelem 

- seznamuje se s výpočtem aritmetického 
průměru a jeho vyuţitím v praxi 

- chápe a pouţívá princip zaokrouhlování čísel 
podle příslušného niţšího  číselného řádu a 
vyuţívá ho při odhadech výsledků 

- je seznámen s římskými číslicemi a učí se je 
správně číst a zapisovat 

 

- obor přirozených čísel do 1 000 000 

- čtení a zápis čísel do 1 000 000 

- porovnávání čísel do 1 000 000 

 

- orientace na číselné ose,vyhledávání čísel 

- doplňování neúplných číselných řad 

- určování číselných řádů v daném čísle, 
zápis čísel podle číselného řádu 

- písemné sčítání  a odčítání  v oboru do  

1000  000 

- písemné násobení  jednociferným 
činitelem 

- písemné násobení víceciferným činitelem  

- slovní úlohy se vztahy: o x více, o x 
méně,x krát více, x krát méně 

- písemné  dělení jednociferným dělitelem 

-  úvod k dělení dvojciferným dělitelem 
v daném oboru 

- aritmetický průměr (seznámení s řešením 
a uţitím ) 

- zaokrouhlování čísel v oboru do 100 000 

- odhady výsledků 

- římské číslice 

   VGS  

   III.3 

- srovnávání zeměpisných údajů) 
počet obyvatel v různých zemích 
Evropy) 

- porovnávání historických událostí 
v určitém časovém vývoji 

   MDV  

   VI.4 
- řešení zadaných úloh  na počítači 

 
   OSV  

   I.3,  
 - cvičení pozornosti a vytrvalosti 
   při hledání způsobu řešení 

I.9 
- uvědomování si důleţitosti a 

významu spolupráce 
I.8 

- význam a posilování  vhodné 
komunikace při řešení problémů 

    MKV  

    IV.1 
- prostřednictvím slovních úloh  - 

seznamování s  tematikou jiných 
národů a národností   

    MV – F, D 

-  elektroměry a vodoměry (sčítání  

    a odčítání, aritmetický průměr   

   spotřeby za určité období)) 

   D-  římské číslice (letopočty ,  

     historické budovy)  
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět MATEMATIKA  

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Učivo Školní výstupy Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- uţívat a ovládat převody jednotek 
délek, hmotnosti, času, obsahu, 
objemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládat početní úkony s penězi 

 

 

- pouţívat měřítko mapy a plánu 

 

 

- vyhledávat, třídit a porovnávat data 

 

 

 

- vypracovat jednoduchou tabulku  

 

Ţák: 

- násobí a dělí 10, 100, 1000 

- vyuţívá násobení a dělení 10, 100 a 1000 k 
převádění daných jednotek délky a hmotnosti 

- měří daný rozměr a zapisuje jeho délku v 
příslušných jednotkách 

- váţí určené mnoţství, rozlišuje druhy vah 

- orientuje se v čase, čte údaje na hodinách, 
sleduje závislosti na čase 

- vyuţívá poznatků z měření k výpočtům obvodů 
základních rovinných útvarů 

 

- počítá s penězi, seznamuje se jejich 
prostřednictvím s desetinným číslem 

 

- seznamuje se s zápisem a funkcí měřítek 
(zmenšeni, zvětšení) a jeho vyuţitím v praxi 

- zná význam měřítek na mapách 

 

- seznamuje s vyhledáváním spojů podle 
jízdního řádu, učí se spoje vyhledávat 
prostřednictvím počítače 

- třídí, čte a zapisuje data podle velikosti 

- měří denní teploty, měří a porovnává velikost 
ţáků dané skupiny, sleduje odchylky 
v naměřených hodnotách 

- sestavuje s pomoci tabulku na porovnávání 
naměřených hodnot 

 

- násobení a dělení 10,100, 1000 

- délka - základní jednotky a jejich vztahy 

- měřeni, představy o velikostech, 
převáděni jednotek (mm, cm, dm, m, km) 

- hmotnost, váţení, základní jednotky (g, 
dkg, kg, t) 

- čas, orientace v prostoru a čase, jednotky 
času, měřeni času 

- obvod trojúhelníka, čtverce a obdélníka 

 

 

- praktické úlohy pro manipulaci s penězi, 

řešení slovních úloh 

 

- měřítko úsečky, typy měřítek, zápis, čtení 

 

 

- práce s tabulkami, doplňování, orientace   
v jízdním  řádu , vyhledávání spojů 

 

 

- sestavení jednoduché tabulky, měření 
denních teplot a jiných praktických hodnot 

(návaznost na výpočet aritmetického 
průměru) 

 

OSV    

    I.3 

-  hodnota peněz, způsob jejich  

    zajišťování – seberegulace  

 

I.7,9 

- sociální rozvoj: mezilidské vztahy - 
práce ve skupinách (spolupráce, 
soutěţivost)  

 

   I.10 

- morální rozvoj: ţáci se učí najít 
řešeni problému, vzájemně se 
ovlivňují a učí se rozhodování 

I.11 

- učí se rozlišovat hodnoty a vztahu k 
majetku ( soukromému i školnímu) 

 

ENV   

V.4 

 -  ţáci se učí vztahu k ţivotnímu 
    prostředí, jak je prostředí zásahy  
    člověka ovlivňováno 
 
 
MV 

Z- měřítko na mapách, odhad 
vzdáleností mezi obcemi  
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět MATEMATIKA  

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- umět zacházet s rýsovacími pomůckami 
a potřebami 

- odhadovat délku úsečky,určit délku 
lomené čáry,graficky sčítat a odčítat 
úsečky 

 

 

 

 

 

- vyznačovat, rýsovat a měřit 
úhly,provádět jednoduché konstrukce 

 

 

 

- znát a rýsovat základní rovinné útvary a 
zobrazovat jednoduchá tělesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, 
čtverce, obdélníka, kruhu 

Ţák: 

- bezpečně pouţívá rýsovací pomůcky, udrţuje je 
v dobrém stavu  

- chápe rozdíl mezi přímkou, polopřímkou a 
úsečkou 

- sestrojí úsečku dané délky s přesností na mm, 
její osu a střed  souměrnosti 

- zvládá grafický součet , rozdíl a násobek 
úseček 

- rýsuje kolmice a rovnoběţky s vyuţitím 
trojúhelníku s ryskou 

- rýsuje úhly 30
0
,60

0
 a 120

0
 pomocí kruţítka a 

pravítka 

- rýsuje  a měří ostatní úhly  podle úhloměru a 
zapisuj jejich velikost 

- rýsuje osy všech úhlů s vyuţitím kruţítka 

- rozlišuje, pojmenovává a rýsuje základní 
rovinné útvary 

- rozlišuje trojúhelníky podle stran a úhlů, rýsuje 
výšky v trojúhelníku 

- zná a rýsuje  základní rovinné útvary : 

trojúhelník, čtverec, obdélník a kruţnici pomocí 
trojúhelníku s ryskou a kruţítka dle zadání 

  -   rozlišuje prostorové útvary (tělesa) od rovinných 
a správně je pojmenovává  

- vypočítá obvod trojúhelníku, čtverce a 
obdélníku, aplikuje znalosti z měření a převádí 
jednotky délky 

 

- manipulace s pravítky, kruţítkem, 
úhloměrem, tuţkou číslo 2 a 3 

- přímka, polopřímka a úsečka, osa úsečky 

- grafický součet, rozdíl a násobek úsečky 

- osová souměrnost 

 

- konstrukce kolmic a rovnoběţek pomocí 
trojúhelníku s ryskou 

 

- úhel jako část roviny 

-  práce s úhloměrem a rýsování úhlů dané   

 velikosti pomocí kruţítka i úhloměru 

- mnohoúhelníky- pojmenování jejich částí, 
konstrukce rovinných útvarů 

- kruţnice a kruh; pojem průměr 

- dělení trojúhelníků podle délky stran a 
velikosti úhlů 

- výška trojúhelníka 

- rýsování šestiúhelníka a osmiúhelníka 

- prostorová tělesa- rozlišování od rovinných 
útvarů, pojmenování 

 

- obvody rovinných obrazců – trojúhelník, 
čtverec a obdélník 

 

   OSV  

    I.5 

- uplatňování vlastní tvořivosti, 
kreativity 

I.9 

- utváření  a rozvíjení základní 
dovednosti pro spolupráci 

I.10 

-  ţáci se učí najít řešeni 
problému, vzájemně se ovlivňují 
a učí se rozhodování 

 

 

   VDO 

   II.2 

- pochopení významu řádu, 
pravidel 

- rozlišování  hodnot , vztahu k 
majetku (ke školním  i svým 
pomůckám) 

 

MKV 

IV.2 

-  udrţování  tolerantních  vztahů   

   mezi   ţáky, vzájemná pomoc 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  MATEMATIKA  

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Číslo a početní operace 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 

- psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat 
čísla v oboru do 1 000 000 

 
 
 

- zvládat orientaci na číselné ose 
 

- písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit 
víceciferná čísla, dělit se zbytkem  

 
 
 
 

- pracovat se zlomky a smíšenými čísly, 
pouţívat vyjádření vztahu celek - část 
(zlomek, desetinné číslo, procento) 

 
 
 
 
 

- číst desetinná čísla, znát jejich zápis a 
provádět s nimi základní početní 
operace 

 
 
 
 
 
 

- provádět odhad výsledku, 
zaokrouhlovat čísla 

 

 
Ţák: 

- čte čísla celá 

- píše celá čísla dle diktátu 

- dokáţe porovnat dvě čísla 

- zaokrouhluje čísla v daném oboru 

- vyhledává, porovnává a řadí čísla na 
číselné ose v daném oboru 

 

- bezpečně sčítá a odčítá přirozená čísla 

- bezpečně násobí víceciferné číslo 
jednociferným a dvojciferným činitelem 

- písemně dělí dvojciferným dělitelem 
 

- umí zlomek popsat 

- čte zlomky 

- píše zlomky podle diktátu 

- převádí čísla smíšená na zlomky a naopak 

- zná základní početní operace se zlomky 

- sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem 

 

- zná základní pojmy - desetinný zlomek, 
desetinné číslo 

- správně čte a zapisuje desetinná čísla 

- dokáţe násobit a dělit desetinná čísla 10, 
100, 1 000 

- správně sčítá a odčítá desetinná čísla 

- umí násobit desetinné číslo číslem 
přirozeným a desetinným 

 

- správně zaokrouhlí čísla v daném oboru 

- odhaduje výsledek 

 
 

- celá čísla, čtení, zápis, porovnávání 
čísel v oboru do milionu 

- zaokrouhlování v oboru do milionu 
 

- číselná osa v oboru do milionu 
 
 

- sčítání a odčítání víceciferných čísel 

- násobení a dělení, dělení se zbytkem 

- dělení dvojciferným dělitelem 
 
 

- zlomek, popis zlomku,  uţití 

- čtení zlomků, zápis dle diktátu 
 

- smíšená čísla 
 

- početní operace se zlomky 
 
 

- pojem desetinný zlomek, desetinné 
číslo 

- čtení a zápis desetinných čísel 

- násobení a dělení desetinných čísel 10, 
100, 1 000 

- sčítání a odčítání desetinných čísel 

- násobení desetinného čísla přirozeným 
a desetinným číslem 

 

- zaokrouhlování  čísel v oboru do milionu 

- zaokrouhlování desetinných čísel 

- odhad výsledků 

 
 
OSV:  

I.8 
- toleruje a posuzuje názory 

druhých 
- utváří a rozvíjí dovednosti pro 

spolupráci 
I.9 
- rozvíjí dovednosti dobré 

komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 

VGS:  

III.1 
- orientace v evropském prostředí 

(slovní úlohy) 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět MATEMATIKA  

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- uţívat a ovládat převody jednotek 
délek, hmotnosti, času, obsahu, 
objemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládat početní úkony s penězi 

 

- pouţívat měřítko mapy a plánu 

 

- vyhledávat, třídit a porovnávat data 

 

 

 

 

 

- vypracovat jednoduchou tabulku  

Ţák: 

- násobí a dělí 10, 100, 1000, desetinná čísla 

- vyuţívá násobení a dělení desetinných čísel, 
10, 100 a 1000 k převádění daných jednotek 
délky a hmotnosti 

- dokáţe měřit rozměr s přesností na desetinná 
místa a umí je správně zapsat v příslušných 
jednotkách, vyuţívá znalostí o desetinných 
číslech 

- váţí dané mnoţství s přesností na desetiny, 
vyuţívá znalostí o desetinných číslech 

- orientuje se v čase, čte údaje na hodinách, čte 
digitální čas, sleduje závislosti na čase 

- chápe pojem obsah a převádí jeho jednotky  

- počítá s penězi, vyuţívá znalostí o desetinných 
číslech 

- zapisuje a uţívá funkce měřítek (zmenšení, 
zvětšení) a jeho vyuţití v praxi 

- vyhledává spoje podle jízdního řádu, vyhledá 
informace  pomocí internetu, hledá optimální 
kombinace  

- třídí čte a zapisuje data podle velikosti 

- graficky znázorní části celků a výsledky měření 

- váţí a porovnává hmotnost, třídí údaje dle 
různých kriterií, sleduje odchylky, vypočítá 
aritmetický průměr daných hodnot 

- sestavuje s pomocí tabulku na porovnávání  
naměřených hodnot, řadí a třídí data dle 
různých kriterií                    

 

- násobení a dělení 10,100, 1000 

- délka - základní jednotky a jejich 
vztahy 

- měření, představy o velikostech, 
převádění jednotek (mm, cm, m, dm,  
km)  

- hmotnost, váţení, základní jednotky 
(g, dkg, kg, t ) 

- čas, orientace v prostoru a čase, 
jednotky času ( s, min, hod ,den, 
týden měsíc, rok), převádění 
jednotek času, měření času 

- obsah rovinných útvarů, pojem 
čtverečných jednotek 

- praktické úlohy pro manipulaci 
s penězi  

- měřítko úsečky, typy měřítek 

 

- práce s tabulkami, doplňování, 
orientace 

 

- grafické znázorňování 

 

- aritmetický průměr 

- sestavení jednoduché tabulky , 
měření hmotnosti 

 

OSV  

I. 7 

-  utváří a rozvíjí základní dovednosti  

    pro spolupráci, soutěţivost 

I. 10 

-  morální rozvoj: ţáci se učí najít  

   řešení problému, vzájemně se  

   ovlivňují a učí se rozhodování 

 

 

 

VGS 

III. 2 

-  naše vlast a Evropa 

 

 

 

MKV  

IV. 2  

-  udrţovat tolerantní vztahy a rozvíjet 

    spolupráci, toleranci k odlišnostem 

- vyuţívání vlastních schopností v  
    týmové práci 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět MATEMATIKA  

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy                         Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 

Ţák by měl: 

- umět zacházet s rýsovacími pomůckami 
a potřebami 

 

 

- znát a rýsovat základní rovinné útvary a 
zobrazovat jednoduchá tělesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, 
čtverce, obdélníka, kruhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţák: 

- umí automaticky pouţívat všechny 
rýsovací potřeby 

 

 

- rýsuje čtverec,obdélník a 
mnohoúhelníky,kosočtverec a 
kosodélník  pomocí trojúhelníku s ryskou 
a kruţítka podle zadání 

- umí charakterizovat základní vlastnosti 
rovinných útvarů 

- rozpozná, popisuje a rýsuje lichoběţník 

- rozlišuje a správně pojmenovává tělesa, 
seznamuje se s jejich zobrazováním 

 

 

- chápe rozdíl mezi obvodem a obsahem 

- vypočítá obsah čtverce, obdélníku a 
trojúhelníku (pomocí celých čísel), 
správně dosazuje proměnné do vzorců 

- orientuje se ve čtverečných jednotkách 

- vypočítá délku kruţnice a obsah kruhu 
s vyuţitím znalostí o desetinných 
číslech, správně dosazuje proměnné do 
vzorců 

 

 

 

- automatická manipulace s veškerými 
rýsovacími potřebami 

 

 

- konstrukce čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku 

- charakteristika čtverce, obdélníku 

- popis a konstrukce kosočtverce  a 
kosodélníku 

- zavedení pojmu lichoběţníku a jeho 
konstrukce 

 

- pojmenování těles, úvod k zobrazování 

 

 

- zavedení pojmu obsah 

-  obvod a obsah, rozdíl mezi nimi 

- výpočet obsahu čtverce, 
obdélníku,trojúhelníku (uţívat pouze celá 
čísla) 

- pojem čtverečných jednotek 

- délka kruţnice (obvod kruhu), obsah kruhu, 
Ludolfovo číslo, početní operace 
s desetinnými čísly 

 

 
 
 

    OSV:  

- I. 1 cvičení pozornosti, soustředění, 
dovednosti a zapamatování 

- I. 5 cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity 

- I.7 péče o dobré vztahy, chování 
podporující dobré vztahy – respekt, 
podpora, pomoc 

- práce s přirozenou dynamikou dané 
třídy 

- I.9 rozvoj individuálních dovedností 
pro spolupráci 

 
 
 
 
 

MKV:  

- IV. 2 ţáci se učí komunikovat a ţít 
ve skupině s příslušníky odlišných 
etnických skupin, respektovat 
názory a schopnosti druhých 

 
 
 

 

- PV - řešení úloh z praxe, názorné 
pomůcky 

- Vv - vybarvení plochy 

- Z - práce s mapou, rozloha států 
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- číst a rozumět jednoduchým 
technickým výkresům 

 

- sestrojit základní rovinné útvary ve 
středové a osové souměrnosti 

 

-  pouţívat technické písmo 

 

- rozlišuje druhy  a formáty technických  
výkresů 

 

- rýsuje a rozezná rovinné útvary ve 
středové a osové souměrnosti 

 

- se seznamuje s technickým písmem 
a učí se psát normalizované písmo 
od ruky   a s pouţitím šablony 

 

- aplikuje poznatky z kótování na 
rovinných útvarech  

 

- normalizace v technickém kreslení ,                   
formáty a měřítka výkresů 

- druhy čar a jejich pouţití 

- rýsování kolmic, střed a osa úsečky, osa 
úhlu -  pravidelné mnohoúhelníky 

 

- technické písmo, práce s popisovací 
šablonou 

 

- základy kótování 

- kótování délek, průměrů a poloměrů, úhlů  

a oblouků, děr a jejich roztečí 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  MATEMATIKA 

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Číslo a početní operace 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT,  MV) 

 
Ţák by měl: 

 
- psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat 

čísla v oboru do 1 000 000 
 
 
 
 
 
- zvládat orientaci na číselné ose 
 
 
 
- písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit 

víceciferná čísla, dělit se zbytkem 
 
 
 
 
- pracovat se zlomky a smíšenými čísly, 

pouţívat vyjádření vztahu celek – část 
(zlomek, desetinné číslo, procento) 

 
 
 
 
 
- číst desetinná čísla, znát jejich zápis a 

provádět s nimi základní početní 
operace 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ţák: 
 

- bezchybně čte čísla celá 
- píše bezchybně čísla celá dle diktátu 
- dokáţe porovnat o kolik jsou čísla větší či 

menší 
- zaokrouhluje ve všech číselných řádech 
 
 
- bezpečně se orientuje na číselné ose 
 
 
 
- při písemném sčítání a odčítání správně pod 

sebe píše číselné řády 
- zvládá násobení víceciferných čísel 
- dělí číslem dvojciferným se zbytkem 
 
 
- chápe shodu desetinného zlomku 

s desetinným číslem 
- převádí smíšená čísla na zlomek a naopak 
- dokáţe zlomek znázornit 
- sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem              
- rozumí rovnosti 1% = 1/100,,  0,01 
 
- správně čte a píše desetinná čísla dle 

diktátu 
- zaokrouhluje na desetiny a setiny 
- při písemném sečítání a odčítání 

desetinných čísel píše správně pod sebe 
číselné řády i desetinnou čárku 

- dělí desetinná čísla číslem přirozeným 
- dělí desetinná čísla číslem desetinným 
 
 

 
 
 
- obor přirozených čísel do 1 000 000 
- čtení, zápis, porovnávání, 

zaokrouhlování čísel v příslušném 
oboru 

 
 
 
- číselná osa v daném oboru 
 
 
 
- písemné sčítání, odčítání, násobení a 

dělení víceciferným číslem 
 
 
 
 
- zlomky a čísla smíšená 
- základní početní operace se zlomky 
- uţití zlomků 
- procenta (základní pojmy) 
 
 
 
 
- desetinná čísla (zápis, čtení) 
- základní početní operace s uţitím 

desetinných čísel 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSV 
I. 1  
- rozvoj pozornosti a soustředění 
- cvičení dovedností a 

zapamatování 
- řešení problémů  
- dovednosti pro učení 
 
I. 4 
- organizace času 
- dovednosti zvládání stresových 

situací 
- hledání pomoci při potíţích 
 
I. 5 
- cvičení pro rozvoj základních 

rysů kreativity 
 
I. 6 
- vzájemné poznávání ve skupině 
 
I. 7 
- respekt, podpora, pomoc 
 
I. 9 
- rozvoj individuálních dovedností 

pro spolupráci 
- rozvoj sociálních dovedností pro 

spolupráci 
 
I. 10 
- dovednosti pro řešení problémů 

a rozhodování 
-  prosociální chování 
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- řešit jednoduché úlohy na procenta 
 
 
 
 
 
- provádět odhad výsledku, 

zaokrouhlovat čísla      

 
- dokáţe vypočítat 1% ze základu 
- chápe pojmy základ, vklad, jistina 
- ví, co je úrok a úroková míra 
- vypočítá roční úrok z daného vkladu 
 
 
- dokáţe zaokrouhlit čísla 
- zkouší odhadnout výsledek 
- umí pracovat s kalkulátorem 
 
 

 
- procenta (základní pojmy) 
- výpočet procentové části 
- úrok, úroková míra 
 
 
 
 
- zaokrouhlování a odhad čísel 
 
 

MDV 

VI. 1 

- pěstování kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě 

- chápání podstaty mediálního 
sdělení 

    

VI. 2 
- vztah mediálního sdělení a 

sociální zkušenosti 
 
VI. 3 
- vliv médií na kaţdodenní ţivot  
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  MATEMATIKA 

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 

- uţívat a ovládat převody jednotek délky, 
hmotnosti, času, obsahu, objemu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zvládat početní úkony s penězi 
 
 
 
 
 
 

- pouţívat měřítko mapy a plánu 
 
 
 
 
 

- vyhledávat, třídit a porovnávat data 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ţák: 

- vyuţívá znalostí z předcházejících ročníků, 
nutných k převádění jednotek délky, 
hmotnosti a času, váţení, dokáţe je správně 
zapsat v příslušných jednotkách  

   (vyuţívá znalostí o desetinných číslech) 

- orientuje se v čase, sleduje závislosti na 
čase, pracuje s časovou přímkou 

- chápe pojem obsah a převádí jednotky 
obsahu 

- chápe pojem objem a převádí jednotky 
objemu 

 
 
 

- počítá s penězi a dokáţe vyuţít znalosti o 
desetinných číslech 

- chápe pojmy vklad, jistina, úrok 

- dokáţe vypočítat úrok z vkladu i půjčky 
 
 

- chápe  měřítko plánu a mapy 

- dle měřítka odhadne vzdálenost 

- dokáţe zakreslit půdorys a objekty na mapě 

- dokáţe popsat jednoduchý strojírenský 
výkres 

 
 

- třídí, čte a porovnává data podle velikosti 

- měří a porovnává 

- sleduje odchylky 

- vypočítá aritmetický průměr 

- graficky znázorní části celků a výsledky 
měření 

 
 

 
 

- násobní a dělení 10, 100, 1 000 

- délka – základní jednotky a jejich vztahy 

- představy o velikostech, měření, 
převádění jednotek míry 

- hmotnost – základní jednotky a jejich 
převody (odhady, váţení) 

- čas – jednotky času a jejich převody 

- orientace v čase 

- pojem čtverečných jednotek 

- obsah rovinných útvarů 

- pojem krychlových jednotek 

- obsah prostorových útvarů 
 
 

- praktické úkoly při manipulaci s penězi 
 
 
 
 
 
 

- měřítko úsečky 

- typy měřítek 

- dělení v daném poměru 
 
 
 

- tabulky a grafy 

- aritmetický průměr 
 
 
 
 
 
 

OSV 

I. 1  
-   rozvoj pozornosti a soustředění 

- cvičení dovedností a zapamatování 

- řešení problémů  

- dovednosti pro učení 
I. 4 

- organizace času 

- dovednosti zvládání stresových 
situací 

- hledání pomoci při potíţích 
I. 5 

- cvičení pro rozvoj základních rysů 
kreativity 

I. 6 

- vzájemné poznávání ve skupině 
I. 7 

- respekt, podpora, pomoc 
I. 9 

- rozvoj individuálních dovedností 
pro spolupráci 

- rozvoj sociálních dovedností pro 
spolupráci 

I. 10 

- dovednosti pro řešení problémů a 
rozhodování 

- pomáhající a prosociální chování 
 

VDO 

II.1 

- škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratického 
společenství 
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- vypracovat jednoduchou tabulku 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

- sestaví tabulku na porovnání prospěchu či 
školní docházky 

- řadí a třídí data dle daných kritérií a 
určeného zadání 

 
 
 
 

 
 

- tabulky pro výpočet různých veličin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.2 

- vzájemná komunikace a 
spolupráce 

- příčiny nedorozumění a zdroje 
konfliktů 

 

MDV 

VI. 1 

- pěstování kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě 

- chápání podstaty mediálního 
sdělení    

 
VI. 2 

- vztah mediálního sdělení a sociální 
zkušenosti 

 
VI. 3 

- vliv médií na kaţdodenní ţivot  
 
VI.4 

- tvorba mediálního sdělení pro 
   školní časopis – pochvaly,   
   výchovná opatření, průměr tříd 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  MATEMATIKA 

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 
 

- znát a rýsovat základní rovinné útvary a 
zobrazovat jednoduchá tělesa 

 
 
 
 
 
 

- vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, 
čtverce, obdélníka, kruhu 

 
 
 
 
 

 

- vypočítat povrch a objem kvádru, krychle 
a válce 

 
 
 
 
 
 

- sestrojit základní rovinné útvary ve 
středové a osové souměrnosti 

 
 
 

- načrtnout základní tělesa a sestrojit jejich 
sítě 

 
 
 
 
 

Ţák: 

 

- pojmenovává a rýsuje  rovinné útvary 

- rozlišuje rovinné útvary od prostorových 
těles 

- rozliší, pojmenuje a zobrazuje jednoduchá 
tělesa 

 
 

- zná a pouţívá vzorce pro výpočet obvodu a 
obsahu  rovinných útvarů 

- správně dosazuje dané veličiny 

- vypočítá obvod a obsah rovinných útvarů  

- vysvětlí podstatu jednotek čtverečných 

- zná Ludolfovo číslo a ví, kde jej uţít 
 
 

- rozlišuje rozdíl mezi pojmy povrch a objem 

- vysvětlí podstatu jednotek krychlových 

- přiřazuje správně vzorce pro výpočet 
povrchu a objemu kvádru, krychle, válce 

- správně do vzorců dosazuje a vypočítá je 

- umí vyuţít názorné pomůcky 
 
 

- rozliší osovou a středovou souměrnost 

- rýsuje základní rovinné obrazce dle osové i 
středové souměrnosti 

 
 

- načrtne základní tělesa 

- dle zadaných hodnot sestrojí sítě základních 
těles a uţívá je k výpočtu povrchu těles 
 
 
 
 

 
 

- rovinné útvary  

- tělesa (kvádr, krychle, koule, válec, jehlan) 
 
 
 
 
 

- obvod rovinných útvarů 

- obsah rovinných útvarů 

- výpočty obvodu a obsahu rovinných 
útvarů s uţitím vzorců 

 
 
 
 

- povrch těles (kvádr, krychle, válec) 

- objem těles (kvádr, krychle, válec) 

- zavedení krychlových jednotek 
 
 
 
 
 
 

- konstrukce rovinných útvarů podle 
středové a osové souměrnosti 

 
 

- zobrazování těles 

- síť těles s vyuţitím názoru 
(kvádr,krychle,válec) 
 
 
 
 

 

OSV 
I. 1  
- cvičení smyslového vnímání,         
pozornosti a soustředění 

- cvičení dovedností a zapamatování 

- řešení problémů  

- dovednosti pro učení 
I. 4 

- organizace času 

- dovednosti zvládání stresových 
situací 

- hledání pomoci při potíţích 
I. 7 

- respekt, podpora, pomoc 
I. 10 

- dovednosti pro řešení problémů a 
rozhodování 
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-  číst a rozumět jednoduchým technickým 
   výkresům 
 
 
-  sestrojit  základní a rovinné útvary ve  
   středové a osové souměrnosti  
 
-  načrtnout základní tělesa a sestrojit jejich  
   sítě 
 
 
 
 
-  pouţívat technické písmo 
    

 
-  rozliší z jednoduchého technického výkresu 
   délkové rozměry  
-  uvede z výkresu rozměry kruhových útvarů 
 
-  určí a znázorní rovinné útvary ve středové  
   a osové    souměrnosti 
 
-  provádí náčrty základních těles 
-  zobrazuje tělesa ve volném rovnoběţném  
   promítání 
-  zobrazuje s pomocí učitele body, úsečky a  
   tělesa   v pravoúhlém  promítání  
 
-  rozlišuje druhy kótování podle zaměření  
   technického výkresu 

 
-  opakování  základních pojmů a pravidel  
   v kótování 
 
 
-  znázorňování rovinných útvarů ve  
   středové a osové souměrnosti 
 
-  volné rovnoběţné promítání 
-  základy pravoúhlého promítání 
-  pravoúhlé průměty bodů, úseček a těles 
 
 
 
-  druhy kótování 
-  základní pojmy kótování ve strojírenství,  
   stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV: 
PP – seznamování s druhy kótování 

podle budoucího profesního 
zaměření 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  MATEMATIKA 

 

Ročník:  6. – 9.  Tematický celek: Aplikační úlohy 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák  by měl : 

- samostatně řešit praktické úlohy 

 

 

 

 

 

 

- hledat různá řešení předloţených 
situací 

 

 

 

 

 

 

 

- aplikovat poznatky a dovednosti 
z jiných vzdělávacích oblastí 

 

 

- vyuţívat prostředky výpočetní 
techniky při řešení úloh 

 

Ţák: 

-   vyhledává ze zadání  úkolu podstatné  
    části 
 
-  provádí zápis úlohy a hledá vhodný  
   způsob řešení 
 
-  provádí praktická měření  
 
 
-  se pokouší nalézt  jiný způsob k řešení 
 
-  řeší rébusy a doplňovačky 
 
-  doplňuje neúplné číselné  a obrázkové   
    řady    v souvislosti s určením početního 
    úkonu 
 
-   doplňuje chybějící údaje v tabulkách    
    podle návodu 
 
-  při zápisu slovní úlohy dbá naučených   
   gramatických pravidel 
 
-  provádí náčrt půdorysu místnosti  
 
-  zobrazování provádí v určitém měřítku 
 
 
 
 
 
-  hledá řešení úloh prostřednictvím  
   výpočetní techniky    

 

 

-  slovní úlohy ( k praktickému vyuţití) 

-  praktické úlohy k měření různých veličin 

 

 

 

 

 

-  číselné řady, kvízy, rébusy, doplňovačky 

 

 

 

 

 

 

-  náčrty místností – zobrazování 

-  měřítko a jeho pouţívání v praxi 

-  převodní vztahy mezi jednotkami dané veličiny 

 

 

 

-  řešení různých početních operací na PC 

 
 
 
 
 
MV : 

Pv- práce se dřevem, rámování 
obrázků 
Tv – měření skoku dalekého a hodu 
míčem 

 

 



 64 

V Ý P O Č E T N Í    T E C H N I K A  
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 
Předmět  Výpočetní technika  je utvořen ze vzdělávací oblasti  Informační a komunikační technologie.  Zahrnuje 

základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména s  textovým editorem, se soubory, s 
dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Výuka v tomto předmětu vede ţáka k poznávání moţností výpočetní 
techniky, k osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem.  Měla by ţáky vést k rozvíjení odpovídajícího myšlení a 
logického uvaţování, k vyhledávání a vyuţívání potřebných informací, k sebevzdělávání a ke komunikaci prostřednictvím 
výpočetní techniky.  Učí je  samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení, k získávání odpovědného 
přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu, k vyuţívání moţností počítače k prezentaci výsledků své 
práce. Do výuky mohou být zařazena i rozšiřující témata, pokud to dovolí schopnosti ţáků. Tato výběrová témata však 
nebudou závazná  pro všechny ţáky (např. rozšiřující práce s Microsoft Excell, práce s aplikací Power Point na 
jednoduché uţivatelské úrovni). Všechny získané znalosti a dovednosti týkající se obsluhy počítače se ţáci učí pouţívat 
pro zpracovávání informací, které se učí vyhledávat  také  na Internetu. Získané dovednosti se stávají pro ţáky výhodou 
v praktickém ţivotě i při budoucím pracovním uplatnění.  Předmět  Výpočetní technika je vyučován jako samostatný 
předmět v  6.,7.,8.  a  9. ročníku  1 hodinu týdně. Výuka probíhá v učebně výpočetní techniky a v multifunkční učebně. 

Ţáci, kteří navštěvovali i první stupeň naší školy  jiţ  ve 4. a 5. ročníku, absolvovali  výuku Výpočetní  techniky a získali  
základy jednoduché obsluhy počítače pro vstup na 2. stupeň.  Při výuce tohoto předmětu  bude kladen důraz zejména  
na praktické činnosti ţáka. 
 
Předmětem prolínají průřezová témata  v uvedených tematických okruzích: 

OSV I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
VDO II. 2, 3, 4 
EGS III. 2 
MKV IV. 4 
MDV VI. 1 

Předmět  Výpočetní technika  úzce souvisí se všemi předměty vyučovanými ve škole – ţáci si prostřednictvím 
práce s výukovými programy v ostatních vzdělávacích předmětech osvojují obsluhu počítače na elementární uţivatelské 
úrovni, poznávají také práci s interaktivní tabulí.  

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj  kompetencí ţáků 
 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- vede ţáky k samostatnému objevování moţností vyuţití informačních a komunikačních technologií v praktickém 

ţivotě 
Ţák: 

- dokáţe vhodně vyuţívat naučené postupy při vyhledávání informací 
- umí vyhledávat a vyuţívat informace v praktickém ţivotě 
- se učí chápat obecně pouţívané termíny, znaky a symboly ve výpočetní technice 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
- zadává úlohy, které vedou k tvořivému přístupu při jejich řešení 

Ţák: 
- dokáţe přijímat důsledky za svá  rozhodnutí 
- je schopen poţádat  při práci s počítačem o radu a řídit se jí 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- seznamuje ţáky s vhodnou technologií pro komunikaci na dálku – některé práce učí odevzdávat prostřednictvím 

elektronické pošty 
- při komunikaci  učí ţáky dodrţovat vţitá pravidla a uţívat spisovného jazyka 

Ţák: 
- zvládá jednoduchou formu písemné komunikace na PC 
- při  komunikaci na  počítači  neuţívá vulgárních vyjadřovacích prostředků 

 
Kompetence sociální a personální 
Učitel: 

- vede ţáky k pomoci, případně je učí při řešení úkolu pracovat v týmu 
- vede ţáky při vzájemné komunikaci k ohleduplnosti, učí je, ţe kaţdý člověk je různě chápavý a jinak zručný 

 
Ţák: 

- dokáţe respektovat pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce 
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Kompetence občanské 
Učitel: 

- seznamuje ţáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana 
osobních údajů, bezpečnost, hesla apod. ) tím, ţe je musí dodrţovat (citace pouţitého pramene, ve škole není 
ţádný nelegální SW,  ţáci si chrání své heslo apod.) 

Ţák: 
- se seznamuje s moţností komunikace s úřady prostřednictvím internetu – MěÚ a jeho on – line podatelna apod. 
- respektuje legislativu a obecné morální zákony týkající se SW pirátství, autorského zákona (vypalování 

hudebních CD disků), ochrany osobních údajů a bezpečnosti na Internetu 
 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- vede ţáky k dodrţování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 
- seznamuje ţáky s moţností vyuţití PC pro vyhledávání informací důleţitých pro jejich další profesní uplatnění 

v ţivotě 
Ţák: 

- zvládá základní dovednosti při práci s PC a sebevzdělává se  
- dodrţuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci v PC učebně 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝPOČETNÍ  TECHNIKA 

 

Ročník:  6.   

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV) 

Ţák by měl: 

 

- ovládat základy psaní na 
klávesnici, na uţivatelské úrovni 
práci s textovým editorem, 
vyuţívat vhodné aplikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţák: 

 

- orientuje se na klávesnici, zná 
funkce nejdůleţitějších kláves 
(Enter, ESC, Delete, Shift …) 

- s myší ovládá základní operace: 
klik – výběr, taţení se stisknutým 
levým tlačítkem, dvojklik, klik 
pravým tlačítkem – nabídka 
místního menu 

- s pouţitím nástrojů dokáţe 
nakreslit obrázek a uloţit jej, popř. 
otevřít pro změny a změněný 
znovu uloţit 

 

 

- dokáţe napsat ve Wordu velmi 
krátký text včetně dodrţení dosud 
naučených základních pravidel 
psaní 

- otevřít existující soubor 

- upravit vlastnosti písma a 
odstavce, popř. vloţit obrázek, 
změnit jeho vlastnosti a umístit jej 
v textu 

- dokáţe uloţit změny na stejné 
místo nebo jinam, popř. pod jiným 
názvem 

- sleduje a vnímá pouţití vhodných 
PC programů ve výuce 

- poznává  hudební  přehrávač, 

 

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 pozadí, základní 
tvary apod. 

Textový editor: 

- pojem textové editor – Microsoft Word 

- uloţení, otevření souboru 

- pohyb v dokumentu (klávesnicí, myší) 

- označení části textu do bloku 

- kontrola pravopisu pomocí klávesy F7 

- základní pravidla psaní (psaní mezer 
za interpunkčními a dalšími znaky) 

- písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, 
podtrţené, barva (panel nástrojů) 

- zarovnání odstavce (panel nástrojů) 

 

Práce s výukovými programy na PC: 

 
 

 
OSV  

I.1.   
- cvičení pozornosti  a soustředěnosti 

I.4.   
- ţáci se učí vyhledávat  pomoc při  

  potíţích 
 
VDO 

II.2.   
- pojem softwarové    pirátství 
 
EGS 

III.2.  
- vyhledávání  informací o světě  
   pomocí internetu 
 
 
 
Práce s výukovými programy: 

- ukázka a příklady výukových  
  programů pro vybrané  předměty 6. 
  ročníku 
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- zvládat práci s výukovými 
programy  

 

 

 

- vyhledat potřebné informace na 
internetu  

 

- dodrţovat pravidla zacházení 
s výpočetní technikou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- osvojit si základy elektronické 
komunikace  

 

 

 

 

vhodné hry 

 

- ţák se učí vyhledávat konkrétní 
informace pomocí internetu 

 

- učí se korektně zapnout a 
vypnout stanici, přihlásit se do 
sítě a odhlásit se ze sítě 

- poznává principy hygieny při práci 
s PC (nesvačí, nepije v blízkosti 
PC) 

- seznamuje se s pravidly chování  
v PC učebně  

 

- jednoduchou formou poznává PC 
a přídavná zařízení počítače, 
jejich funkci, pouţití, obsluhu  

 

- zvládá  vhodné aplikace pro PC 

 

 

 

- dokáţe si s pomocí učitele  zaloţit  
svůj elektronický účet  

- dokáţe se přihlásit k tomuto 
elektronickému účtu 

- poznává moţnosti psaní  sms 
zpráv pomocí brány jednotlivých 
mobilních operátorů 

- učí se napsat ve své emailové 
schránce novou zprávu, umí si 
přečíst příchozí  zprávu 

- dokáţe zprávu smazat 

- vhodné výukové programy pro práci na 
PC  

- hry, multimédia 

 

Internet: 

- co to je, kdy vznikl, sluţby Internetu 

- seznámení se s moţnostmi 
vyhledávání informací pomocí internetu 

 

- postup zapnutí a vypnutí počítače, 
přihlášení a odhlášení ze sítě 

- hygiena a bezpečnost práce při práci 
s PC – pravidla chování v PC učebně 

 

 

 

Hardware (HW): 

- PC a přídavná zařízení počítače, jejich 
funkce, pouţití, obsluha 

Software (SW): 

- operační systém, vhodné aplikace 
(textový editor, grafický editor, výukové 
programy, komunikační programy) 

Elektronická pošta  -  email: 

- zaloţení účtu  

- spuštění poštovního programu, psaní a 
odesílání nové zprávy, čtení příchozích  
zpráv a mazání zpráv 

- základní pravidla a zásady práce 
elektronické komunikace s vyuţitím 
mobilního  telefonu formou  sms zprávy 

- základní pravidla a zásady práce 
elektronické komunikace – e-mail 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝPOČETNÍ  TECHNIKA 

 

Ročník:  7.   

                

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- ovládat základy psaní na 
klávesnici, na uţivatelské úrovni 
práci s textovým editorem, 
vyuţívat vhodné aplikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládat práci s výukovými 
programy  

 

 

 

- vyhledat potřebné informace na 
internetu  

 

 

 

 

Ţák: 

- poznává vytváření a  strukturu 
sloţek 

- dokáţe soubor či sloţku 
přejmenovat, zkopírovat či 
přesunout, případně odstranit 

 

- dokáţe otevřít ve Wordu existující 
soubor 

- dokáţe do něj vloţit obrázek, 
změnit jeho vlastnosti a umístit jej 
v textu 

 

 

 

 

- dovede  pouţívat vhodné PC 
programy ve výuce 

- pracuje  s hudebním 
přehrávačem, s vhodnou hrou 

 

- dokáţe vyhledat na internetu 
stránku o určitém tématu, uloţit ji, 
popř. uloţit jen obrázek či část 
textu (tzv. výběr) 

 

 

 

Práce se sloţkami a soubory: 

- postupy vytvoření, přejmenování, 
kopírování, přesunu a odstranění 
sloţky či souboru 

 

 

Textový editor: 

- psaní, oprava textu (velikost písma 
s diakritikou, další znaky) 

- formát písma a odstavce (menu, panel 
nástrojů) 

- vloţení obrázku – WordArt, klipart, 
automatické tvary – formát obrázku 
(velikost, barvy a čáry – výplň a 
ohraničení) 

Práce s výukovými programy na PC 

- vhodné výukové programy pro práci na PC 

- hry, multimédia 

 

Internet: 

- vyhledávání informací 

- zpracování výstupu na základě 
stanovených poţadavků 

 

www = world wide web: 

- pohyb po webu za pomocí vyhledávačů 

přes hypertextové odkazy 

 
OSV  

I.5.   
- podpora kreativity  ţáků 
I.6.   
- poznávací činnosti  (s myší,   
  klávesnicí apod.) 
 
VDO 

II.3.  
- upevňování a   dodrţování 
  bezpečnosti a vhodného chování  
  v PC učebně 
II.4.  
- ţáci poznávají svobodu slova i jeho 
  nebezpečí - moţnost prezentace 
  různých názorů na internetu 
 
MDV 

VI.1.  
- kritický přístup k informacím ,  
  ne vše je na internetu   pravdivé a   
  správné 
VI.4 
- tvorba příspěvků do školního 
  časopisu 
 
 
Práce s výukovými programy: 

- ukázka a příklady výukových  
  programů pro vybrané  předměty  7.  
  ročníku 
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- dodrţovat pravidla zacházení 
s výpočetní technikou  

 

 

 

 

 

 

 

- osvojit si základy elektronické 
komunikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učí se  vyhledávat na webu 
stránky  za pomocí vyhledávačů 

 

- umí korektně zapnout a vypnout 
stanici, přihlásit se do sítě a 
odhlásit se ze sítě 

- dodrţuje hygienu a bezpečnost  
při práci s PC (nesvačí, nepije 
v blízkosti PC) 

 

- pouţívá  osobní počítač a 
poznává další přídavná zařízení 
počítače, jejich funkci, pouţití, 
obsluhu 

- dokáţe napsat zprávu 

- přečte si příchozí  poštu 

- umí odpovědět na příchozí  
zprávu pomocí funkce odpověď 
(Reply) 

- zvládá  přeposlání kopie příchozí 
zprávy někomu dalšímu pomocí 
funkce poslat jinému (Forward) 

přes známou adresu 

za pomocí jednoduchého vyhledávání 

 

- ukládání z webu: 

výběr textu, popř. obrázku 

- opakování postupu zapnutí a vypnutí 
počítače, přihlášení a odhlášení ze sítě 

- hygiena a bezpečnost práce v PC 
učebně a při samotné práci s PC 

 

- PC a další přídavná zařízení počítače, 
jejich funkce, pouţití, obsluha   

 

Elektronická pošta - e-mail: 

- spuštění poštovního programu, 
odeslání zprávy, čtení příchozích  
zpráv, odpověď (Reply) a odeslání  
zprávy někomu jinému (Forward) 

 

 

 

 

 

 

MV: 

VV 
- práce s obrázky a textem – pomoc 
  při tvorbě školního časopisu 
- návrh obalu své fiktivní knihy 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝPOČETNÍ  TECHNIKA 

 

Ročník:  8.   

              

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- ovládat základy psaní na klávesnici, 
na uţivatelské úrovni práci 
s textovým editorem, vyuţívat 
vhodné aplikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ovládat základy práce na 
uţivatelské úrovni s grafickým 
editorem – pro nadané ţáky  

 

 

 

- zvládat práci s výukovými programy  

 

 

- vyhledat potřebné informace na 
Internetu  

 

 

Ţák: 

- dokáţe otevřít a zavřít ve Wordu 
existující soubor 

- zná úpravu  vlastnosti písma a 
odstavce v tomto textu 

- ukládá  do něj obrázek, mění jeho 
vlastnosti a umístí jej v textu 

- dokáţe uloţit změny na stejné místo 
nebo jinam, popř. pod jiným názvem 

- překopíruje obrázek do textu pro tvorbu 
školního časopisu 

- poznává vytváření jednoduché  tabulky 
ve Wordu, dokáţe upravit její vzhled, 
vyplnit ji daty  

- ovládá základní funkce grafického 
editoru, v grafickém editoru dokáţe 
dodatečně upravit jas a kontrast, popř. 
poznává další libovolné operace 
s obrázky 

 

- pracuje s odpovídajícím  výukovým 
programem, s jistotou pouţívá  
hudební přehrávač a vhodnou hru 

 

- poznává existenci a vyhledávání 
internetových obchodů 

- umí vyhledat na Internetu stránku o 
určitém tématu, uloţit ji, popř. uloţit jen 
obrázek či část textu  

 

Textový editor – Microsoft Word: 

- kopírování, přesun části textu 

- psaní, oprava textu (velikost písma 
s diakritikou, další znaky) 

- formát písma a odstavce (menu, panel 
nástrojů) 

- vloţení obrázku – WordArt, klipart, 
automatické tvary – formát obrázku 
(velikost, barvy a čáry – výplň a 
ohraničení) 

- vloţení obrázku ze souboru do textu  

- tvorba velmi jednoduchých tabulek 
včetně úpravy jejich vzhledu, pojmy 
buňka, sloupec, řada 

Grafika: 

- práce se skenerem (pokud bude 
k dispozici) 

- pojmy: jas, kontrast, rozlišení 

- úprava obrázku v grafickém editoru 

 

Práce s výukovými programy: 

- vhodné výukové programy pro 8. ročník 

- hry, multimédia 

Internet: 

- vyuţití internetu v praxi 

 

 

 
OSV  

I.2.  
- ţáci se učí chápat internet jako 
zdroj  
  informací o člověku a jeho  
  činnostech a aktivitách 
I.7.  
- dobré vztahy – respekt a pomoc  
  druhému 
 
MKV 

IV.4.  
- právo komunikace s lidmi 
z různých 
  kultur 
 
 

 
Práce s výukovými programy: 

- ukázka a příklady výukových 
programů pro vybrané  předměty  8. 
ročníku 
 
 
MV: 

VV 
- práce s obrázky a textem – návrhy  
  plakátů,  obalů,  apod. 
 
ČJ 
- sloh, pravopis 
- jednoduchá ţádost, krátké  
  vypravování, vyplňování tiskopisů 
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- dodrţovat pravidla zacházení 
s výpočetní technikou a ovládat 
základní obsluhu počítače  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- osvojit si základy elektronické 
komunikace  

 

 

- udrţuje čistotu při práci s PC (nesvačí, 
nepije v blízkosti PC), zná pravidla 
práce a bezpečnost práce s PC, je 
poučen o bezpečnosti při práci v PC 
učebně 

- zcela samostatně a správně začíná a 
ukončuje svou práci na počítači 

 

-  vysvětlí význam pojmu Hardware 

- pojmenuje a zařadí nejběţnější 
součásti a zařízení počítače a vysvětlí 
jejich funkci 

 

 

 

 

 

 

 

- programy, které zná, umí zařadit 
s pomocí učitele do příslušné skupiny  

 

- orientuje se ve významu klávesových 
zkratek 

- zvládá práci se sloţkami  

 

- přečte si příchozí  poštu a umí napsat 
zprávu, odpovídá na příchozí  zprávu 
pomocí funkce odpověď (Replay), zná 
zaslání  kopie příchozí zprávy někomu 
dalšímu pomocí funkce poslat jinému 
(Forward), dokáţe ze zprávy přijmout 
přílohu, poznává  odesílání zprávy s 
přílohou   

Práce s informacemi: 

- vyhledávání informací, zpracování 
jednoduchého výstupu na základě 
stanovených poţadavků 

- bezpečnost a hygiena při práci s PC 

- ovládá zapnutí a vypnutí počítače 

HW – Hardware 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk 
(HDD), operační paměť (RAM), základní deska, 
zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD), porty, 
karty (grafická, TV karta, zvuková, síťová, 
fax/modemová) 

Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit pamětí 
(B) a jejich násobky (K,M,G) 

Periferie - vstupní zařízení - klávesnice, myš, 
skener, mikrofon, digitální fotoaparát, flash disk, 
paměťové karty z jiných médií (např. fotoaparátu, 
kamery apod.), výstupní zařízení - monitor, 
tiskárna, reproduktory 

SW – Software 

- operační systémy, aplikace - textové 
editory, grafické editory, výukové 
programy, komunikační programy, 
antivirové programy, komprimační 
programy 

Práce se sloţkami a soubory: 

- postupy vytvoření, přejmenování, 
kopírování, přesunu a odstranění sloţky 
či souboru – opakování 

Elektronická pošta – email: 

- příklady poštovních programů - MS 
Outlook, MS Outlook Express 

- opakování práce s poštovním 
programem – jeho spuštění, odeslání 
zprávy, čtení příchozích  zpráv, odpověď 
(Reply) a odeslání  zprávy někomu 
jinému (Forward) , práce s přílohou  
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝPOČETNÍ  TECHNIKA  

 

Ročník:  9.   

               

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- ovládat základy psaní na klávesnici, 
na uţivatelské úrovni práci 
s textovým editorem, vyuţívat vhodné 
aplikace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá práci s výukovými programy  

 

Ţák: 

- samostatně si uspořádává data na 
svém uţivatelském kontě 

 

 

- pracuje samostatně s úpravou a  
vzhledem dokumentu, dokáţe 
uplatnit obrázky v textu 

- umí vytvořit   jednoduché tabulky  
ve Wordu 

 

- seznamuje se s vytvářením 
jednoduché tabulky v Excellu (pro 
nadané ţáky) 

- dokáţe upravit její vzhled, vyplnit ji 
daty (text, čísla) – pro nadané ţáky 

 

 

- seznamuje se s jednoduchými 
základní funkcemi  PowerPoint (pro 
nadané ţáky) 

 

- samostatně pracuje s vhodným 
výukovým programem 

- pouţívá  hudební přehrávač a 
 vhodné hry 

 

- vyuţívá na odpovídající úrovni 
sluţeb internetu 

Práce se sloţkami a soubory: 

- připomenutí postupu vytvoření, 
přejmenování, kopírování, přesunu a 
odstranění sloţky či souboru včetně 
variant (menu, myš, klávesové zkratky) 

Textový editor: 

- formát písma, vloţení jakéhokoli 
obrázku 

- číslování stránek, vzhled stránky 
(velikost, okraje) 

- tabulky ve Wordu 

Tabulkový editor: 

- k čemu slouţí tab. editor 

- připomenutí pojmů buňka, sloupec, 
řada 

- pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu 

- označení buněk 

- vytvoření tabulky, zadávání dat, formát 
buňky 

Grafika: 

- seznámení se s aplikací PowerPoint – 
program na prezentaci 

 

Práce s výukovými programy: 

- hry, multimédia 

 

 

 
OSV  

I.3.  
- organizace času při  práci s  
   počítačem 
I.8.  
- pravidla  komunikace na internetu 
 
MDV 

VI.1.  
- rozlišování „zábavních“prvků ve 
  sdělení od informativních a  
  společensky významných 
- chápání podstaty mediálního 
   Sdělení 
VI.2 
- rozlišování reklamy a zprávy 
VI.3 
- interpretace vlivu médiím chování  
  člověka 
 
Práce s výukovými programy: 

- ukázka a příklady výukových  
  programů pro vybrané  předměty  9. 
  ročníku 
 
 
MV: 

VV 
- práce s obrázky a textem – tvorba  
  pozvánek, oznámení  apod. 

 
ČJ  
- sloh,procvičování  pravopisu 
- psaní adres na dopisech 
- strukturovaný ţivotopis 
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- vyhledat potřebné informace na 
Internetu  

 

- dodrţovat pravidla zacházení 
s výpočetní technikou a ovládat 
základní obsluhu počítače  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- osvojit si základy elektronické 
komunikace  

 

 

 

 

 

- zcela automaticky dodrţuje pravidla 
bezpečnosti a hygieny při práci 
s PC (nesvačí, nepije v blízkosti 
PC) 

- samostatně a správně začíná a 
ukončuje svou práci na počítači 

- vysvětlí význam pojmu Hardware, 
pojmenuje a zařadí nejběţnější 
součásti a zařízení počítače a  
stručně vysvětlí jejich funkci 

 

 

 

 

- umí zařadit  s pomocí učitele do 
příslušné skupiny programy, které 
zná 

 

 

- dokáţe pouţívat elektronickou 
poštu pro komunikaci a odesílání 
souborů 

 

- dokáţe vyhledat na webu 
encyklopedie, knihy apod., opakuje 
a upevňuje učivo z niţších ročníků, 
k zadanému tématu dokáţe 
vyhledat informace, zpracovat je a 
s vyuţitím dostupného SW vytvořit 
jednoduchý písemný výstup, 
dokáţe napsat za pomocí učitele 
strukturovaný ţivotopis, vyhledá si 
informace o budoucím povolání – 
vyhledání odpovídajícího učebního 
oboru 

Internet: 

- pojem, kdy vznikl, sluţby Internetu 
(opakování) 

 

- bezpečnost a hygiena při práci s PC 

- pravidla práce v PC učebně 

- ovládá přihlášení a odhlášení ze sítě 

HW – Hardware: 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný disk 
(HDD), operační paměť (RAM), základní deska, 
zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD), porty, 
karty (grafická, zvuková, síťová, fax/modemová) 

Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit 
pamětí (B) a jejich násobky (K,M,G) 

Periferie - vstupní zařízení  - klávesnice, myš, 
skener, mikrofon, digitální fotoaparát, kamera, 
flash disk apod., výstupní zařízení - monitor, 
tiskárna, reproduktory apod. 

SW – Software: 

- aplikace (textové editory, grafické 
editory, výukové programy, 
komunikační programy), antivirové 
programy, komprimační programy 

Elektronická pošta = e-mail 

- opakování -  připojení přílohy 
(Attachment) k odesílané zprávě, popř. 
uloţení přílohy z příchozí  zprávy 

Práce s informacemi 

- vyhledávání informací v informačních 
zdrojích (web, e-mail, knihovny, 
informační střediska apod.), 
jednoduché zpracovávání informací, 
vytvoření jednoduchého výstupního 
dokumentu  

 

 

PV  
- Svět práce – vyhledávání informací  
  o trhu práce, o učebních oborech aj. 
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D Ě J E P I S 
 
CHARAKTERISTIKA  VYUČOVACÍHO  PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ  A  ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU 
 

Vyučovací předmět Dějepis je utvořen z vzdělávací oblasti Člověk a společnost.  

 Předmět  přináší  ţákům stručný obraz  o konání člověka v minulosti aţ po dnešní současnost. Jeho 
hlavním posláním je poskytnout ţákům základní poznatky z národních dějin v kontextu se světovým vývojem a 
zejména důleţitostí historického odkazu významných osobností. Důleţité je zejména poznávání dějů, skutků a 
jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Ţáci jsou 
vedeni k poznání, ţe historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů, ale je kladením otázek, jimiţ se 
současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své vlastní minulosti.  

Pro jednotlivá historická období je důleţité jejich časové vymezení, myšlenkový odkaz  
významných osobností, jaká byla struktura dané společnosti, na jaké úrovni bylo zemědělství, řemeslná a 
průmyslová výroba a obchod, kultura národa. Historie by neměla v dějepise být chápána jako výčet dat a událostí, 
nýbrţ by měla ţáky obohatit ve smyslu kulturně historických památek a příkladného jednání. . 
 Důleţitým přínosem pro ţáky by mělo být také poznání regionálních dějin spjatých s existencí a historií 
bruntálského zámku a vědomím, ţe město Bruntál patří k nejstarším městům v rámci České republiky, které jako 
první  disponovalo městským právem.  Ţáci by měli získat rovněţ povědomí o významných osobnostech  ţijících 
v regionu během minulosti (Tereza Kronesová, Karel Ptáčník). 
 

Předmět je rozdělen do 5  tematických okruhů : 
1. Počátky lidské společnosti 

  Cílem tohoto okruhu je přiblíţit ţákům představu o naší zemi v pravěku, jak lidé v tomto období ţili, jaká byla 
jejich hmotná a duchovní kultura, jaké byly počátky zemědělství a kam spadají počátky náboţenství. Ţáci by měli 
mít představu o výskytu a druzích některých ţivočišných druhů. 
 
2. Nejstarší civilizace – starověk 

  V tematickém okruhu nejstarších civilizací se ţáci stručně seznamují se starověkými civilizacemi ( Egypt, Řecko, 
Řím), obecnými znaky tohoto období a zejména s přínosem těchto civilizací pro rozvoj světové kultury. Starověké 
historické památky jsou stále zdrojem našeho poznávání minulosti, jsou místem, kam  lidé stále rádi cestují. 
 
3. Středověk a křesťanství 

 Středověké období poskytuje ţákům základní informace o Slovanech, o prvních státních útvarech na našem 
území. Informuje ţáky o postavení církve ve středověké společnosti, shrnuje období vlády  Přemyslovců  a 
Lucemburků. Informuje ţáky  o významu a důsledcích husitského hnutí a jeho vlivu na uspořádání 
středoevropských poměrů. 
 
4. Novověk 

  Je kapitolou zámořských objevných cest a jejich důsledcích, poznáváním nových civilizací.  
Ţáci získávají přehled o nejdůleţitějších historických událostech v naší zemi za vlády Habsburků. Seznamují se 
s odkazem J.A. Komenského, je jim přiblíţen ţivot lidí v době feudalismu. K  základním informacím  tohoto 
období patří osvícenství a vláda Marie Terezie a  její reformy, zejména v oblasti školství. Tematický okruh  
uzavírá doba národního obrození jako utváření novodobého českého národa.  
 
5. Nejnovější dějiny 

  V okruhu nejnovějších dějin se do povědomí ţáků dostávají základní informace o příčinách, průběhu a 
důsledcích obou světových válek, o poválečném uspořádání světa a vývoji v Československu. Významnou 
informací je rok 1968 v souvislostech s pokusem  o reformu společenského zřízení.  
Nedílnou součástí tématu je listopad 1989 a jeho význam pro dnešní uspořádání společenského a politického 
ţivota u nás. Neopomenutelnou roli tvoří vstup ČR do EU a jeho význam pro naši budoucnost. 
  V průběhu výuky dějepisu by měl ţák pochopit význam a zařazení státních svátků během roku. 
Obsah učiva dějepisu je velmi úzce spjat s učivem v zeměpise (rozsah územních států), v předmětech 
matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu jde zejména vědecké poznatky  a jejich přínos pro člověka, souvisí 
rovněţ s významnými osobnostmi v oblasti  výtvarného, hudebního a literárního umění. Učivo je propojeno 
s náplní občanské výchovy v oblasti státního zřízení, lidských a občanských práv a jeho obsah souvisí i 
s tělesnou výchovou, kde velký význam sehrává odkaz řecké kultury v olympijských sportovních hrách. Propojení 
dějepisu nachází uplatnění ve všech výukových oborech. 
 
Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených okruzích: 

OSV – I.7, 8 
VDO – II.2,  4  
VGS -  III.1 
MKV – IV.1, 2, 3, 4, 5 
ENV –  V. 2, 3, 4 
MDV – VI.1, 2, 3  
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VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  ŢÁKŮ 
Kompetence k učení  

UČITEL: 

- zadává úkoly, při kterých ţáci vyhledávají informace z různých zdrojů 

- objasňuje význam zařazení státních svátků a významných událostí během roku 

- vede  ţáky k zamyšlení nad historickým vývojem 
  ŢÁK: 

- získává přehled o dějinách a vývoji země, zná významné památky a osobnosti 

- pouţívá základní pojmy, chápe obecně pouţívané termíny, znaky a symboly  

- má přehled o významu státních svátků v roce 

- dokáţe řadit hlavní historické epochy v chronologickém sledu  

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, řešení problémů, ICT,AV technika,...) 

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

- vede ţáky ke kritickému myšlení, logickému uvaţování a aktivnímu podílu na všech činnostech 

Ţák: 

- pozoruje, popisuje a hodnotí přírodu (vývoj flóry a fauny, domestifikace zvířat) 

- vyhledává fakta a vyvozuje závěry ze svého poznání 

 Kompetence komunikativní 

    UČITEL: 
- učí ţáky obhajovat svůj názor a zároveň naslouchat názorům  jiných, učí  ţáky spolupráci    
- vede ţáky  k přesnému a výstiţnému vyjadřování, k diskusi a věcnému argumentování  

    ŢÁK: 

- srozumitelně formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, umí vést dialog 

- rozumí výkladu a přiměřeně na něj reaguje, zapojuje se do diskuse, argumentuje 

- přispívá k diskusi ve skupině i ve třídě, spolupracuje s druhými 

   Kompetence sociální a personální  

   UČITEL: 
- vytváří příznivé klima třídy, podporuje vzájemnou pomoc při učení – skupinová práce 

- rozvíjí u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých, dodává sebedůvěru 
   ŢÁK: 

- uvědomuje si a má  představu o ţivotě a jednání osobností a sociálních skupin (patriarchát,  
matriarchát, království, ….) 

- účinně spolupracuje ve skupině a ovlivňuje kvalitu společné práce 
   Kompetence občanské 

         Učitel: 

- reflektuje při výuce společenské i přírodní dění 

- motivuje ţáky k přijetí rozdílných názorů  

- pěstuje v ţácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 
   ŢÁK : 

- chápe rozmanitosti kultur, zrod kulturních forem a jejich výskyt na různých místech 
- chápe podobu státních útvarů (monarchie, republika) 

- chápe nebezpečí rasismu a xenofobie, respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen empatie 

- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

- chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy 

- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, má smysl pro kulturu, aktivně se zapojuje do kulturního dění  
   Kompetence pracovní 

   Učitel: 

- výuku doplňuje o praktické exkurze a návštěvy místních památek 

- umoţňuje ţákům vzájemně si radit a pomáhat 

- vede ţáky k vyuţívání znalostí v běţné praxi 
    Ţák: 

- vyuţívá svých znalostí v běţném ţivotě a rozšiřuje je dále  

-      osvojuje si práci s různými texty společenského a společenskovědního charakteru 

     Kompetence učit se učit 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  DĚJEPIS 

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace - starověk 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

Počátky lidské společnosti: 

- pochopit význam dějin jako 
sdělení minulosti 

 

 

 

- mít  představu o rozdílech 
způsobu ţivota pravěkých a 
současných lidí 

 

 

- podle obrázků umět popsat 
pravěká zvířata, způsob jejich 
lovu, zbraně, předměty denní  
potřeby a kultovní předměty 

Nejstarší civilizace- starověk: 

- znát souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vývojem 
starověkých států 

 

- popsat ţivot v době  nejstarších    
civilizací 

Ţák: 

- si osvojí  práci s časovou přímkou 

- uvede konkrétní příklady zdrojů 
informací o minulosti ( archeologické 
výzkumy, antropologie ) 

 

 

- rozpozná vývojová stádia člověka 

- seznámí se ze způsoby  ţivota, 
obţivy  a souţití pravěkých lidí 

 

- popisuje pravěká zvířata, způsob 
jejich lovu, zbraně, předměty denní 
potřeby a kultovní předměty 

 

 

- pochopí souvislost mezi 
přírod.podmínkami a vývojem 
starověkých států 

 

 

- učí se popisovat ţivot v době  
nejstarších civilizací 

 

- význam zkoumání dějin 

- získávání informací o dějinách 

- historické prameny 

 

 

Pravěk: 

- způsob ţivota jednotlivých 
vývojových stádií člověka     

            

- naše země v pravěku  (pravěká 
zvířata, zbraně,předměty denní  
potřeby, kultovní předměty ) 

- počátky zemědělství, kultury, 
počátky náboţenství 

Starověk: 

- oblast starověkého východu 

- charakteristické rysy oblasti, vývoj 
společnosti, náboţenské představy, 
přínos starověkých civilizací 

- Egypt, Řecko, Řím 

- historické památky 

- významné osobnosti 

- přínos pro rozvoj světové kultury 

 

 

OSV 

I.8.  

- řeč předmětů a prostředí 
vytvářené člověkem, řeč lidských 
skutků 

 

 

 

 

VDO 

II.4. 

- demokracie jako protiváha 
diktatury a anarchie 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  DĚJEPIS 

 

Ročník:  7.  Tematický celek:  Středověk a  křesťanství 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

 
Ţák by měl:  

 
 
- vědět o prvních státních útvarech na 

našem území  
 
 
 
- mít základní poznatky z období 

počátků českého státu 
 

 
 

- znát úlohu a postavení církve ve 
středověké společnosti 

 
 
 
 
- být seznámen s obdobím rozkvětu 

českého státu v době přemyslovské a 
lucemburské 

 
 
 
 
 
- charakterizovat příčiny, průběh a 

důsledky husitského hnutí 
 
 
 
 
 
 

 
Ţák: 
 
 

- dokáţe pojmenovat a v základech 
charakterizovat první státní útvary  
na našem území 

 
 
- zařadí  první státní útvary na časovou 

přímku 
 
 
 
- vnímá význam církve pro vývoj tehdejší 

společnosti, 
- chápe podíl církve na vzniku kulturních  

památek  
 
 
- zná významné představitele za vlády 

Přemyslovců a Lucemburků 
- umí popsat hlavní znaky stavebních  slohů 

a vyjmenuje je 
- popíše základní znaky ţivota středověké 

společnosti 
 
 
- zná příčiny a chápe průběh husitského 

hnutí 
- rozumí jeho důsledkům 

 
 
 
 
- Slované 
- stěhování národů 
 
 
 
- Sámova říše 
- Velkomoravská říše 
 
 
 
- příchod Cyrila a Metoděje 
- románská kultura 
 
 
 
 
- rozmach českého stázu za vlády 

Přemyslovců a Lucemburků 
- změny ve středověké společnosti 
- rozvoj měst, ţivot za vlády Karla IV. 
- rozvoj kultury a vzdělání 
- gotika, renesance 
 
 
- husitství 
- doba vlády Jiřího z Poděbrad 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
MKV: 

IV.5  
- otázka lidských práv    
 
 
 
 
 
ENV :  
 

V.3  
- ochrana kulturních památek   
 
 
 
 
 
MDV : 

VI.1 
- identifikování základních 

orientačních prvků v textu    
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  DĚJEPIS 

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Novověk , nejnovější dějiny 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

 
Ţák by měl: 
Novověk: 

 
- vědět o důsledcích objevných cest a   

poznávání nových civilizací 
 
 
 

- znát rozdíly způsobu ţivota  
společnosti jednotlivých historických 
etap 

 
- mít přehled o zásadních historických 

událostech v naší zemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- poznat význačné osobnosti v naší 

zemi 
 
 
 
 

Nejnovější dějiny: 

 
být seznámen s příčinami a polit. a  

soc. a kulturními důsledky 1.sv.války 

 
Ţák: 
 
 

- vnímá důsledky objevných cest a 
poznávání nových civilizací  ve středověku  

 
 
 
- porovnává způsob ţivota společnosti v 

jednotlivých historických etapách 
 
 
- má přehled o zásadních historických 

událostech v naší zemi 
 

 
 
 
 
 
 
 
- poznává význačné historické osobnosti 

naší země  
 
 

- je informován o významných osobnostech 
minulosti našeho regionu  

 
 
 
- je seznámen s příčinami první světové 

války 
 

 
 
 
 
- poznávání světa,  zámořské objevy, 

objevení Ameriky 
 
 
 
- středověk - gotika, renesance 
- novověk - baroko, klasicismus  
 
 
- habsburská říše, bitva na Bílé hoře, 

nevolnické povstání, osvícenství,  
vzpoura sedláků u Chlumce 

- zavádění parního stroje 
- národní obrození, revoluce v Praze 

1848  
- otevření Národního divadla 1883 
- zavádění elektrické energie, technické 

vynálezy na přelomu  19. a 20. stol.  
 
- Ludvík Jagellonský, Habsburkové na 

českém trůně, Jan Amos Komenský, F. 
Palacký, J. Jungmann, J. Dobrovský, J. 
Zítek, J.V. Myslbek, M. Aleš, F. Křiţík 
 

- T.Kronesová, K.Ptáčník 
 
 
- světové kolonie, sarajevská vraţda,  

válečný kalendář 
 

 
 
OSV: 

I. 7 
- empatie a pohled na svět 

očima druhého    
   
VDO: 

II. 2 
II. základní principy a hodnoty 

systému ( právo, 
spravedlnost ) 

       
 
VGS: 

III. 1 
III. naši sousedé v Evropě   

 
 
MKV: 

IV. 1 
IV. poznávání vlastního 

kulturního zakotvení  
IV. 5 

V. otázka lidských práv    
 
ENV : 

V. 2  
VI. energie a ţivot    
VII. ochrana kulturních památek   

 
MDV : 

VI. 1 
VIII. identifikování základních 

orientačních prvků v textu   . 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět                  DĚJEPIS  

 

Ročník:  9.  Tematický celek:   Nejnovější dějiny 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

- být seznámen s příčinami  

a politickými, sociálními a kulturními 
důsledky 1. světové války 

 

 

 

 

- mít základní poznatky o vzniku 
samostatné Československé republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

- znát průběh a důsledky 2. světové 
války a nový politický a hospodářský 
vývoj v Evropě 

 

 

 

 

Ţák : 

- chápe příčiny vzniku 1. světové války 

- dokáţe rozlišit a popsat politické, 
sociální a kulturní důsledky 1. světové 
války 

- zná vojenské rozloţení vojenských sil 
v 1. světové válce 

 

- vnímá příčiny vzniku 1. republiky 

- zná osobnosti 1. republiky 

- dokáţe rozčlenit 1. republiku na 
územní celky 

- dokáţe popsat ţivot jednotlivých 
společenských vrstev za 1. republiky 

- vnímá dopad světové hospodářské 
krize na ţivot lidí v Československu 

- vnímá nebezpečí fašizmu pro 
Československo a Evropu 

 

- zná příčiny, průběh a důsledky 2. 
světové války 

- dokáţe popsat  nové politické členění 
Evropy po 2. světové válce 

- seznámí se s obdobím zápasu o 
demokracii v poválečném vývoji 
republiky 

- seznámí se s událostmi února 1948 

- hledá  a popisuje dopad politických 

 

- 1. světová válka – vznik, průběh a konec 1. 
světové války, důsledky 1.světové války 

 

 

 

 

- vznik  samostatné Československé 
republiky v roce 1918 

- T.G. Masaryk, E. Beneš 

- změny  územního rozdělení  

Evropy po 1. světové válce 

- zná územní celky 1. republiky 

- je seznámen se společenskými vrstvami a   

jejich  ţivotní úrovní 

- světová hospodářská krize 

- mnichovská zrada 

 

- 2. světová válka 

- protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát 

- domácí a zahraniční odboj 

- holocaust 

- politické členění Evropy po 2. světové válce 

 

 
 
ENV 

V. 3 
- ţivotní prostředí 
 
 
 
 
 
MKV  

IV. 5 
- problémy lidské nesnášenlivosti 
 
 
MDV 

VI. 1 - 3 
- propaganda 
 
 
 
 
ENV 

V. 4 
- ţivotní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
VDO  

II. 4 
- vznik totalitního zřízení 
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- chápat význam  událostí v roce 1989 

 a vítězství demokracie v naší vlasti 

změn na hospodářský vývoj v Evropě 

 

 

 

- dokáţe vysvětlit pojem sametová 
revoluce 

- vnímá změny ţivota lidí po sametové 
revoluce 

 

- únor 1948  

- totalitní reţim a odpor proti němu  

- významné osobnosti  poválečného vývoje   

       v   republice 

       

  

- společenské poměry v Evropě  

- dopad politických změn  v naší republice  

 

- události roku 1989 

- vznik České republiky 

- vstup do EU 

 

 

 

MKV 

IV. 1 - 5 
- kulturní rozdíly 
- lidské vztahy 
- etnický původ 
- multikultura 
- princip sociálního smíru a 

solidarity 
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V Ý C H O V A    K   O B Č A N S T V Í  

CHARAKTERISTIKA    PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ  A  ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU 

 
Předmět Výchova  k občanství  je utvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 

Cílem předmětu je vybavení ţáků základními vědomostmi o podstatě a fungování demokratické společnosti.  
Ţák by se měl naučit orientovat v základních právních předpisech důleţitých pro budoucí ţivot, měl by získat základy 
právního vědomí, které souvisí s jeho budoucí občanskou odpovědností. Měl by se naučit chápat nejen svá práva, ale 
zejména i své povinnosti. Obsah je zaměřen na formování osobnosti ţáka po stránce mravní, citové a volní. V  průběhu 
výuky bude kladen důraz na mezilidské vztahy, ať v rodině, ve škole či na budoucím pracovišti. Ţák by měl získat 
potřebu svého vzdělání v souvislosti s jeho budoucím uplatněním v ţivotě. 

 
Výchova  k občanství  je vyučována jako samostatný předmět ve všech ročnících druhého stupně v této časové 

dotaci: 6. – 9. ročník 1 hodina týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách jednotlivých ročníků, s moţností průběţného 

vyuţívání počítačové a multifunkční učebny. Je doplňována návštěvami institucí ve městě, které souvisí s aktuálním 
učivem. 

Vzdělávací obor Výchovy k občanství  je rozdělen do 4 tematických okruhů : 
 

1. Člověk ve společnosti 
 

Ţák získává základní vědomosti o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného ţivota, učí se chápat role 
rodinných příslušníků v ţivotě. Ţák by měl  být vybaven vědomím zásadní důleţitosti o významu rodiny v ţivotě kaţdého 
člověka. Seznamuje se a učí se uplatňovat principy společenského souţití a volit správné způsoby chování 
v nejrůznějších ţivotních situacích. Ţákům je poskytován dostatek informací o významných událostech a osobnostech, 
které proslavily naši vlast i náš region, učí se chápat  význam a podstatu  státních svátků. 
  Velmi významnou úlohu zde sehrává kapitola o právech a povinnostech ţáků ve škole a významu vzdělání pro jejich 
budoucí ţivot, o mezilidských vztazích a rovnoprávnosti všech skupin obyvatelstva. 
 

2. Stát a právo 
 

Tento okruh přibliţuje ţákům právní základy státu, fungování státní správy a samosprávy. Ţáci se seznamují se 
státoprávním uspořádáním České republiky, s významem státních institucí.  Učí se   běţné  komunikaci s úřady. Je jim 
přiblíţen  význam státních symbolů a úcta k nim. Nejdůleţitějším přínosem  v této oblasti je  princip chápání lidských 
práv a  povinností, ţáci musí být srozuměni s  důsledky protiprávního chování kaţdého člověka.   
 

3. Péče o občana 
 

Tento  okruh přináší  propojenost mezi vzděláním a profesním uplatněním kaţdého ţáka.  Ţáci se seznamují se systém 
školství a principy jeho fungování.  Výuka ţáky směřuje k zájmu a snaze o získání  co nejvyšší vzdělání dle svých 
moţností, jsou informováni o  moţnosti  rekvalifikace. V této souvislosti se učí chápat význam peněz, učí se způsobům 
hospodaření s nimi, seznamují se cizími měnami v rámci EU.  
Obsahem další části  učiva je oblast zdravotní a sociální péče, kde se ţáci učí chápat význam těchto sloţek , k  jakému 
účelu slouţí a hlavně jejich  nezneuţívání. Nemalou měrou je zde zastoupena oblast volného času a jeho správného 
vyuţití jako prevence sociálně patologických jevů. 
 

4. Mezinárodní vztahy 

 
Tvoří závěrečnou kapitolu předmětu, kde se ţák seznamuje s  existencí a fungováním mezinárodních organizací a 
společenství v souvislosti s Českou republikou  jako členem EU. Ţáci jsou  vedeni ke sledování společenského dění ve 
světě, jsou seznámeni s příklady  mezinárodního terorismu a jeho nebezpečím  pro ţivot lidí. Kaţdý člověk - tedy i ţák - 
musí vědět, ţe uplatňování práv a povinností je pro člověka závazné nejen na území vlastního státu, ale kdekoliv ve 
světě. 
 
Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

 
OSV – I.3, 7, 8, 9, 10, 11 
VDO -  II. 2, 4 
EGS -  III.1, 2, 3, 4 
MKV -  IV. 1, 3, 5 
ENV  -  V.2, 3 
MDV  - VI.1 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 
 
Kompetence k učení  

Učitel: 

- vytváří dostatek příleţitostí k získávání nových zkušeností a poznatků zejména v oblasti fungování demokratické   
společnosti 

 Ţák: 
-  vyhledává a třídí informace, dokáţe je vyuţít i  v praktickém ţivotě 

- si uvědomuje  význam svého vzdělání v kontextu s budoucím pracovním uplatněním 
 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

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

- zařazuje do výuky rozmanité aktivity (diskuse, výklad, prezentace, modelové situace )  

Ţák: 

- vyhledává informace vhodné k řešení daného problému 

- je schopen obhájit svá rozhodnutí, uvědomuje si za ně zodpovědnost  

- učí se překonávat překáţky různými způsoby, zejména však vlastní odpovědností 

- ví, kde hledat pomoc v případě problému 
 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- podporuje rozvoj sociálních vztahů ve třídě 
- učí ţáky obhajovat vhodnou formou svůj názor a zároveň poslouchat názor jiných    
- vede ţáky k výstiţnému vyjadřování a věcné argumentaci 
- vede ţáky k vyuţívání informačních a komunikačních prostředků 

Ţák: 

-   vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní 
spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální  

Učitel: 

- podporuje rozvoj zodpovědnosti, vědomí práv a povinností občanů 

- vytváří příznivé klima třídy 

- v procesu vzdělávání pouţívá také skupinovou práci ţáků a vzájemnou pomoc při učení 

- rozvíjí u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých 

- dodává ţákům sebedůvěru 
Ţák : 

- má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti 
- posiluje své zdravé sebevědomí  
- rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho moţné důsledky 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu 
- posiluje sociální chování, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postiţených 

-      účinně spolupracuje ve skupině a ovlivňuje kvalitu společné práce 

-      přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 
 
Kompetence občanské 

Učitel: 

- reflektuje při výuce společenské dění 

- zajišťuje ţákům dostatek příleţitostí k získávání potřebných zkušeností pro porozumění 

- přibliţuje ţákům odlišnosti jiných kultur a vede je  toleranci k minoritním skupinám ve společnosti 

- vede ţáky k adekvátnímu jednání v konkrétních situacích a k organizaci denního reţimu ve smyslu  

        dodrţování zdravého ţivotního stylu 

- pěstuje v ţácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

- posiluje v ţácích pocit sounáleţitosti jako Evropanů 

 

 
 
Ţák:  

- respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, učí se empatii 

     Kompetence učit se učit 
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- zvládá běţnou komunikaci s  úřady 

- chápe nebezpečí rasismu a xenofobie 

- chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého ţivotního stylu, podílí se a ochraně ţivotního prostředí 

- dokáţe se adekvátně chovat v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka 

- odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si nutnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

- chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy 

- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 
 
Kompetence  pracovní 

Učitel: 

- poţaduje dodrţování dohodnuté kvality práce 

- výuku doplňuje o praktické exkurze (MěÚ, ÚP) 

- umoţňuje ţákům vzájemně si radit a pomáhat 

 
  
Ţák: 

- dodrţuje vymezená pravidla, snaţí se  plnit povinnosti a závazky 

- vyuţívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o moţnostech svého budoucího pracovního  

        uplatnění 

- je schopen vyuţít svých znalostí v běţném ţivotě 
 
 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Péče o občana 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
       Ţák by měl: 

 
- chápat význam vzdělání v kontextu s 

profesním uplatněním 
 
 
- dokázat vyřizovat své osobní 

záleţitosti v případě potřeby poţádat 
vhodným způsobem o radu 

 
 
- rozeznat nebezpečí ohroţení sociálně 

patologickými jevy 
 
 
 
- uvědomovat si význam sociální péče o 

potřebné občany 
 
 
 
- vyuţívat v krizových situacích sluţeb 

pomáhajících organizací 
 
 
- mít osvojeny nezbytné dovednosti 

potřebné k ochraně osob za 
mimořádných událostí 

 
 

 
Ţák: 
 

- chápe význam vzdělání v kontextu 
s budoucím profesním uplatněním 

 
 
- učí se vyřizovat své osobní záleţitosti na 

správném místě a ve správném čase, je 
veden ke schopnosti ţádat o radu 

 
 
- uvědomuje si moţné riziko ohroţení 

sociálně patologickými jevy, je veden 
k účelnému vyuţívání volného času 

 
 
- vnímá význam sociální péče o potřebné 

občany, je veden k ohleduplnosti zejména 
ke starším a nemocným lidem 

 
 
- se umělým navozením krizových situací  

učí vyuţívat  sluţeb pomáhajících 
organizací  

 
- osvojuje si nezbytné dovednosti potřebné 

k ochraně osob za mimořádných událostí 

 
 
 
- význam vzdělání, informace o 

zaměstnání, kvalifikace, rekvalifikace 
vztahy ve škole, školní řád 

 
- právní dokumenty občana, OP, pas, 

oddací a rodný list, ověřování listin 
 
 
 
- nevhodné vyuţívání volného času, 

zájmové organizace, denní řád, 
ţivotospráva, nebezpečí drog 

 
 
- sociální zabezpečení, lékařská péče, 

nemocenské pojištění, podpora v 
nezaměstnanosti 

 
 
- krizové situace, krizová centra, 

integrovaný záchranný systém 
 
 
- ochrana osob za mimořádných událostí, 

zásady chování obyvatelstva při vzniku 
ţivelních pohrom 

 
 
OSV: 

I.11 
- dovednosti rozhodování v eticky 

problematických situacích     
I.8 
- komunikace v různých situacích  
  
 
 
 
  
VDO: 

II.2. 
- schopnost přijímat zodpovědnost 

za své postoje a činy                
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Člověk ve společnosti 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
      Ţák by měl: 

 
- mít základní informace o sociálních, 

právních a ekonomických otázkách 
rodinného ţivota a rozlišovat 
postavení a role rodinných příslušníků 

 
 
- formulovat své nejbliţší plány 
 
 
 
- uplatňovat vhodné způsoby chování a 

komunikace v různých ţivotních 
situacích a rozlišit projevy 
nepřiměřeného chování a porušování 
společenských norem 

 
- být seznámen s nebezpečím rasizmu 

a xenofobie 
 
 
 
- kriticky přistupovat k projevům 

vandalismu 
 
 
 
- tolerovat kulturní zvláštnosti, názory a 

zájmy minoritních skupin ve 
společnosti 

 
Ţák: 
 

- orientuje se ve vazbách nejbliţší rodiny, 
rozlišuje postavení a role rodinných 
příslušníků, chápe pojem reţim dne, 
hospodaření rodiny 

 
- dokáţe se zamýšlet nad svými plány ve 

sféře rodinného a profesního ţivota 
- je veden k rozlišování svých reálných 

moţností a schopností 
 
- uplatňuje vhodné způsoby chování jak ve 

škole, tak na veřejnosti, dokáţe se 
omluvit, hledá příčiny svého 
nepřiměřeného chování 

 
 
- formuluje pojmy rasizmus a xenofobie, 

rozumí jim a popisuje jejich nebezpečné 
důsledky 

 
 
- chápe význam práce , její přínos pro 

společnost, brání projevům vandalismu 
v rámci svých moţností 

 
 
- chápe rovnoprávné postavení menšin ve 

společnosti, učí se respektovat jejich 
odlišnosti 

 
 
 
- rodokmen rodiny, ţivotospráva a reţim 

dne, správná výţiva, hospodaření 
rodiny 

 
 
- moje role v rodině, význam vzdělání pro 

ţivot 
 
 
 
- mezilidské vztahy ve společnosti, 

mravní hodnoty jedince 
 
 
 
 
- člověk jako jedinečná bytost, mravní 

hodnoty jedince 
 
 
- práce a činnosti člověka směřující k 

vývoji společnosti, práce manuální a 
duševní 

- projevy vandalismu, opatření proti němu 
 
 
- mravní hodnoty v čase a různých 

společenských formách mravní hodnoty 
jedince, společnost a jednotlivec a jejich 
vzájemné ovlivňováni 

 

 
 
OSV: 

I.7 
- empatie a pohled na svět očima 

druhého     
 
  
VDO: 

II.2. 
- základní principy a hodnoty 

systému (právo, spravedlnost)  
 
 
 
MKV: 

IV.1. 
- poznávání vlastního kulturního 

zakotvení   
IV.5.    

- otázka lidských práv    
 
 
ENV: 

V.3. 
- ochrana přírody a kulturních 

památek    
 

 
MDV: 

VI.1 
- identifikování základních 

orientačních prvků v textu     
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Člověk ve společnosti 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
       Ţák by měl: 

 

- mít základní informace o sociálních, 
právních a ekonomických otázkách 
rodinného ţivota a rozlišovat 
postavení a role rodinných příslušníků 

 
 

- respektovat mravní principy a pravidla 
společenského souţití 

 
 
 

- formulovat své nejbliţší plány 
 
 
 

- uplatňovat vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých ţivotních 
situacích a rozlišit projevy 
nepřiměřeného chován ĺ a porušování 
společenských norem 

 

- rozpoznat hodnoty přátelství a vztahů 
mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, 
nemocným a postiţeným 
spoluobčanům 

 

- být seznámen s nebezpečím rasizmu 
a xenofobie 

 
Ţák: 
 

- má základní informace o rodině, vztazích 
v rodině, hospodaření domácnosti, 
rozlišuje postavení a role rodinných 
příslušníků, zná a popisuje svou roli 

 
 

- chápe základní pravidla společenského 
chování a chová se v souladu s nimi, 
uvědomuje si důsledky nesprávného 
chování 

 

- jednoduše charakterizuje  své krátkodobé 
a vzdálenější cíle, přizpůsobuje jim své 
zájmy a své budoucí rozhodnutí o profesi 

 

- netoleruje nevhodné chování, dokáţe se 
vhodnou formou zastat slabšího, ví, kam 
se obrátit, pokud situaci nezvládá 

 
  
 

- poznává hodnoty přátelství a vztahů mezi 
lidmi, je veden k ohleduplnosti ke starým, 
nemocným a postiţeným spoluobčanům 

 
 

- vnímá důsledky rasizmu a xenofobie, 
hledá  a pojmenovává příčiny a důsledky 
pro jedince a společnost 

 
 
 

- funkce a struktura rodiny, vztahy v 
rodině, manţelství,rozpad rodiny, 
odpovědnost za výchovu dětí, náhradní 
rodinná péče, hospodaření domácnosti 

 
 

- pravidla společenského chování, 
komunikace mezi lidmi různého 
postavení, postavení ţen a muţů ve 
společnosti 

 

- práva a povinnosti všech členů rodiny, 
moţnosti dalšího vzdělávání, uplatnění 
na trhu práce 

 

- lidská nesnášenlivost a její důsledky, 
pojmy zdravá sebejistota a sebeúcta 
(jako prevence šikany) 

 
 
 

- význam přátelství, mezilidské vztahy, 
vztah k postiţeným, nemoc a invalidita 

 
 
 

- rovnocennost a rovnoprávnost 
národnostních menšin, asertivní 
chování 

 

 
 
OSV: 

I.10. 
 

- problémy v mezilidských 
vztazích, zvládání učebních 
problémů   

I.3. 

- organizace vlastního času      
  
 VDO: 

II.1. 

- škola jako model otevřeného 
partnerství, vztahy ve škole 

II.2. 

- občan jako odpovědný člen 
společnosti                    

 
 
 
 
 
MKV: 

IV.3. 

- rovnocennost všech etnických 
skupin a kultur      
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět   VÝCHOVA   K   OBČANSTVÍ 

 

Ročník: 9.  Tematický celek: Stát a právo, Mezinárodní vztahy  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV) 

Ţák by  měl: 
Stát a právo 
 

- mít základní znalosti o podstatě a 
fungování demokratické společnosti 

 
 
- chápat státoprávní uspořádání ČR, 

zákonodárných orgánů a institucí 
státní správy 

 
- uvést symboly našeho státu a znát 

jejich uţívání 
 
- znát základní práva a povinnosti 

občanů 
 
 
 
 
 
- uvědomovat si rizika porušování 

právních ustanovení a důsledky 
protiprávního jednání 

 
 
 
 
 
- zvládat běţnou komunikaci s úřady 
 
 
 
 
 
 

Ţák: 

 
 
- respektuje mravní principy a pravidla 

společenského souţití v demokratické 
společnosti 

 
- objasňuje  účel Ústavy a roli orgánů státní 

moci 
 
 
- zná symboly státu a v této souvislosti ví, 

jak se chovat 
 
- dokáţe objasnit základní principy 

demokracie 
- zná základní lidská práva 
- uvědomuje si pojem právo v protikladu 

k pojmu povinnost 

- uvede příklady základních práv a svobod 
 
- dokáţe rozeznat protiprávní jednání 
- respektuje práva a oprávněné zájmy 

druhých lidí 
- v modelových situacích hledá moţnosti 

správného chování 
- pokud je svědkem protiprávního chování 

ví, jak by měl reagovat 
 
- ví, kde se vystavují právní dokumenty 
- umí vyplnit tiskopis 
- seznámí se s moţností komunikace 

elektronickou poštou 
- vyřizuje si vydání OP v době mimo 

vyučování 
 

 
 
 
- demokratická a totalitní společnost 
 
 
 
- Ústava a zákony ČR 
- Státní správa a samospráva 
 
 
- státní symboly a jejich uţití 
 
 
- práva  a povinnosti občanů ČR 
- moţnosti uplatňování práv 
- Listina základních práv a svobod 
- pojem povinnost 
 
 
 
- právní řád (funkce a význam) 
- postihy protiprávního jednání 
 
 
 
 
 
 
- tiskopisy 
- orgány a instituce státní správy (ČR, 

region) 
 
 
 
 

 
OSV: 

I.7.  
- lidská práva jako regulativ vztahů 
I.8. 
- dovednosti komunikační obrany proti 

agresi a manipulaci 
I.10, 
- dovednosti pro řešení problémů a 

rozhodování z hlediska různých typů 
problémů a sociálních rolí 

I.11. 
- analýza vlastních i cizích postojů a 

hodnot a jejich projevů v chování lidí 
VDO: 

II.1. 
- způsoby uplatňování demokratických 

principů a hodnot v kaţdodenním 
ţivotě 

II.2. 
- občan jako odpovědný člen 

společnosti 
- základní principy a hodnoty 

demokratického politického systému 
- principy souţití s minoritami 
II.3. 
- volební systémy a demokratické 

volby 
- obec jako základní jednotka 

samosprávy státu 
- společenské organizace a hnutí  
II.4. 
- demokracie jako protiváha diktatury 

a anarchie 
- význam Ústavy jako základního 

zákona země 
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Mezinárodní vztahy 

- uvést některé významné 
mezinárodní organizace a 
společenství, k nimţ má ČR vztah a 
vědět o výhodách spolupráce mezi 
státy 

 
 
 
 
- vědět o právech občanů ČR v rámci 

EU a způsobech jejich uplatňování 
 
 
- uvést příklady mezinárodního 

terorizmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- vyjmenuje a stručně charakterizuje 

některé významné mezinárodní 
organizace a společenství 

- chápe výhody spolupráce mezi státy, ale 
také moţná rizika 

 
 
 
- jmenuje práva občanů ČR v rámci EU 
- ví, jak je lze uplatnit 
 
 
- dokáţe uvést některé příklady 

mezinárodního terorizmu a uvědomuje si 
jeho rostoucí nebezpečí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- významné mezinárodní organizace 
(OSN, UNESCO, MMF, Evropská 

banka pro obnovu a rozvoj, aj.) 
-      EU, ESF 

- postavení ČR v rámci EU 
- mezinárodní spolupráce 

 
 

- práva občanů ČR v rámci EU 
- moţnosti uplatňování práv 

 
 

- mezinárodní terorizmus 
- aktuální zprávy 

- opatření proti terorismu - příklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV: 
I.7.  
- chování podporující mezilidské 

vztahy 
 
VDO: 
II.2. 
- občan jako odpovědný člen 

společnosti 
II.4. 
- principy demokracie – zákon, právo, 

Ústava 
 
EGS: 
III.1. 
- místa, události a artefakty v blízkém 

okolí mající vztah k Evropě a světu 
- naši sousedé v Evropě 
III.2 
- Evropa a svět 
- ţivot Evropanů 
III.3. 
- co Evropu spojuje a co ji rozděluje 
 
MKV: 
IV.3. 
- rovnocennost všech etnických 

skupin a kultur 
 
IV.5. 
- princip sociálního smíru a solidarity – 

nekonfliktní ţivot v multikulturní 
společnosti 
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F Y Z I K A 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU: 

 
Předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh jevů a zákonitostí 

spojených se zkoumáním přírody.  V tomto předmětu ţáci získávají základ pro pochopení a porozumění přírodních 
zákonitostí a poznatků, které budou uplatňovat v praktickém ţivotě. Seznamují se s vlivy lidské činnosti na stav ţivotního 
prostředí a se závislostí člověka na přírodních zdrojích. Fyzika svým charakterem výuky umoţňuje ţákům hlouběji 
porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi.  

Výuka fyziky uplatňuje individuální přístup k ţákovi, směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a 
jejich vzájemných souvislostí, vede k rozvíjení dovedností objektivně pozorovat a popř. měřit fyzikální vlastnosti a 
procesy, učí ţáky hledat odpovědi na otázky o způsobu vzniku  a příčinách přírodních procesů, směřuje k osvojení 
odpovídajících základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie. 

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 7., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá 

v kmenových třídách uvedených ročníků s moţností vyuţití  učebny výpočetní techniky a multifunkční učebny.  Formy a 
metody práce budou přizpůsobeny  charakteru učiva a cílům  vzdělávání: frontální výuka  s demonstračními pomůckami, 
skupinová práce  (s vyuţitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů), samostatné pozorování. Dodrţování 
pravidel při práci s pomůckami, přístroji a měřidly v běţné třídě je pro kaţdého ţáka závazné. 
 

Vzdělávací obor  Fyzika je rozdělen do 6 tematických okruhů,  které se navzájem prolínají a doplňují: 
 

 
1. Pohyb těles 
    Síly 
 

Ţáci se seznamují s pohybem a klidem těles, s gravitačním polem a gravitační silou, s tlakovou silou a tlakem, 
s třecí silou, s působením sil stejných a opačných směrů na těleso, s prací a výkonem.  
 
2. Mechanické vlastnosti tekutin 
 

V této části tematického okruhu se učí ţáci vyuţívat poznatky o zákonitosti tlaku v klidných tekutinách pro 
řešení jednoduchých praktických problémů (Pascalův zákon, hydrostatický a atmosférický tlak, Archimédův zákon). 
   
3. Energie 

 
Ţáci se seznamují s různými formami energie (elektrická a jaderná energie), s přeměnou skupenství látek (tání 

a tuhnutí, vypařování a kapalnění, teplota varu tekutiny). Poznávají obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. 
 
4. Zvukové děje 

 
Rozpoznávají ve svém okolí vznik a zdroje zvuku, jeho šíření a odraz, posuzují škodlivost  nadměrného hluku 

pro sluchový orgán. 
 
5. Elektromagnetické a světelné děje 

 
Tento tematický okruh patří k nejobsáhlejším. Ţáci poznávají elektrický obvod, dokáţí správně podle schématu 

jednoduchý  obvod sestavit. Seznamují se s elektrickým a magnetickým polem a s dodrţováním pravidel bezpečné 
práce s elektrickými přístroji a zařízeními. Druhou část učiva tvoří poznávání vlastností světla, jeho zdroje  a šíření 
v různých prostředích  a praktické vyuţití optických přístrojů. 
 
6. Vesmír 

 
V okruhu učiva o vesmíru  ţáci poznávají sluneční soustavu a její hlavní sloţky včetně měsíčních fází, rozlišují  

hvězdu od planety. 
 
Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

OSV I. 1, 2, 4, 6, 10, 11 
VDO II. 2 
EGS III.  1 
ENV V. 2, 3, 4 
MDV VI. 3 
 

Předmět Fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: s chemií - skupenství a 
vlastnosti látek, s přírodopisem - světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), se zeměpisem -  magnetické 
póly Země, kompas, Sluneční soustava. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků: 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 
- vede ţáky k pouţívání vhodné terminologie a manipulaci s pomůckami 
- vede ţáky k samostatnému pozorování fyzikálních jevů, popř. k měření těchto jevů 
Ţák: 
- je veden k pouţívání fyzikálních pomůcek prostřednictvím kterých se učí chápat různé zákonitosti 
- dokáţe pracovat s učebnicí, učebními materiály a učebními pomůckami  
- se učí pouţívat odbornou terminologii 
 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
- zadává takové úkoly, při kterých se ţáci učí vyuţívat základní postupy k řešení problému 

Ţák:  
- dokáţe pouţívat odpovídající jednoduché formulace 
- hledá a umí zvolit za pomocí učitele odpovídající postup řešení problému 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- učitel vede ţáky k formulování svých myšlenek v jednoduché písemné i mluvené formě 
Ţák: 
- se učí komunikovat s ostatními ve skupině 
- respektuje názory druhých 
 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- vyuţívá skupinového a inkluzivního ( celé třídy) vyučování, vede ţáky ke spolupráci při řešení problémů 
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry ţáků, k pocitu zodpovědnosti 
- vede ţáky  k ochotě pomoci 

Ţák: 
- se učí respektovat pravidla práce v týmu 
- poznává moţnost, ţe můţe svou prací ovlivnit kvalitu společné práce 

 
Kompetence občanské 

Učitel: 
- vede ţáky k  šetrnému vyuţívání elektrické energie a přírodních zdrojů 
Ţák: 
- si uvědomuje povinnost  podílet se na ochraně ţivotního prostředí 
- chápe význam a nutnost šetrného zacházení s energiemi  
 

Kompetence pracovní 

Učitel: 
- vede ţáky k dodrţování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními 

Ţák: 
- dodrţuje zásady bezpečnosti  při pracovních činnostech 
- je schopen pracovat podle daného jednoduchého pracovního postupu 

 
Kompetence občanské 

Učitel: 
- vede ţáky k  šetrnému vyuţívání elektrické energie a přírodních zdrojů 
Ţák: 
- si uvědomuje povinnost  podílet se na ochraně ţivotního prostředí 
- chápe význam a nutnost šetrného zacházení s energiemi  
 

Kompetence pracovní 

Učitel: 
- vede ţáky k dodrţování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními 

Ţák: 
- dodrţuje zásady bezpečnosti  při pracovních činnostech 
- je schopen pracovat podle daného jednoduchého pracovního postupu 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  FYZIKA 

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Mechanické vlastnosti tekutin, Energie, Zvukové děje,Pohyb těles,Síly 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

Mechanické vlastnosti 

- vyuţívat poznatků o zákonitosti 

        tlaku v klidných tekutinách pro řešení  

        jednoduchých praktických problémů 

 

 

 

 

 

 

Energie  

- znát vzájemný vztah mezi výkonem, 

        vykonanou prací a časem (bez  

        vzorců) 

 

-  rozpoznat vzájemné přeměny  

        různých forem energie, jejich přenosu 

        a vyuţití 

Zvukové děje 

-  rozpoznat zdroje zvuku, jeho šíření a 

 odraz 

- posoudit vliv nadměrného hluku na  

  ţivotní  prostředí a zdraví člověka 

Ţák: 

- zná vlastnosti vzduchu, vyuţití ho vzduchu 

- zná pojem atmosférický tlak a jeho 

- měření 

- zná vztlakovou sílu, chápe její působení 

- při plavání a vznášení se těles v klidných 

- tekutinách 

- se seznámí s pojmem tlak, s jeho  

- působením , spojenými nádobami  a jejich 

- uţitím  v praxi  

 

- rozezná, kdy  člověk nebo stroj koná  

- práci 

- se seznámí  s pojem výkon, rozpozná  

- rozdíl mezi výkonem a prací 

- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést 
příklady 

- rozpozná druhy látek a zná jejich  

- vlastnosti a změny skupenství 

- zná původ zvuku a hlasu, šíření zvuku a 
jeho rychlost 

- zná pojmy ozvěna a odraz 

- je seznámen se škodlivostí nadměrného  

    hluku na ţivotní prostředí a zdraví člověka 

       Mechanické vlastnosti tekutin 

- Archimédův zákon 

 

 

 

 

- hydrostatický a atmosférický tlak 

 

 

       Energie 

- formy energie 

 

- práce a výkon 

 

 

- přeměny skupenství 

      Zvukové děje 

- vlastnosti zvuku 

- vznik a zdroje 

- šíření a rychlost 

- odraz zvuku 

- škodlivost nadměrného hluku 

       

      OSV 

       I.6.  

- rozvoj individuálních dovedností  

       pro spolupráci 

I.10. 

-     dovednosti pro řešení problémů a   

      rozhodování 

      ENV 

      V.2 . 

- vyuţívání energie, moţnosti a 
způsoby šetření 

      MDV 

      VI.3. 

- vliv médií na kaţdodenní ţivot 

 

      MV: 

      Z- ochrana ţivotního prostředí 

 

      M- měření fyzikálních veličin 
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Pohyb těles, Síly 

- poznat, zda je těleso v klidu či v  

       pohybu vůči jinému tělesu 

 

 

 

 

- znát vztah mezi rychlostí, dráhou a 
časem u rovnoměrného pohybu těles 
při řešení jednoduchých problémů 

 

 

- rozeznat, zda na těleso v konkrétní  

       situací působí síla 

 

 

 

 

 

- předvídat změnu pohybu těles při 
působení síly 

 

- aplikovat poznatky o jednoduchých 

       strojích při řešení praktických  

       problémů 

 

 

- umí rozlišit tělesa v klidu a pohybu 

- se  seznámí s pojmem tření, třecí síla 

- umí rozpoznat, ţe třecí síla závisí na 

        druhu materiálu a drsnosti třecích ploch 

- se seznámí s pojmem setrvačnost 

 

- snaţí se řešit jednoduché problémy ve  

        vztahu rychlost – dráha – čas u  

        rovnoměrného pohybu těles 

 

- rozpozná, zda na dané těleso působí síla 

        a pomocí prodlouţené pruţiny porovná 

        podle velikosti dvě působící síly 

- zná jednotku síly 

- ví o přímé úměrnosti mezi gravitační silou  

       a hmotnosti tělesa 

 

- předvídá, jak působí stejné a opačné síly 
na těleso 

 

- zná jednoduché stroje a jejich pouţití 

- se seznámí  s tepelnými motory, jejich 

        rozdělením a uţitím v praxi 

 

       Pohyb těles, síly 

- pohyb a klid těles, druhy látek a  

       jejich vlastnosti, vlastnosti těles 

- měření fyzikálních veličin 

- třecí síla 

 

 

- setrvačnost 

- třecí síla 

 

 

- síla a její měření 

- gravitační síla 

- působení sil stejných a opačných směrů 
na   těleso 

 

- práce a výkon 

- jednoduché stroje (páka, kladka..) 

- uţití jednoduchých strojů v praxi  

 

       

       OSV 

        I.1. 

- poznáním fyzikálních zákonů 
chápe přírodní jevy 

       I.2. 

- vztahy k druhým lidem 

       ENV 

       V.3. 

- chápe souvislost  mezi vývojem 
lidské populace a problémy 
ţivotního prostředí 

        V.4. 

- způsoby jednání a vlivy na  

prostředí  
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět   FYZIKA 

 

Ročník:  8.  Tematický celek:   Energie, Elektromagnetické a světelné děje 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 
Energie  

- znát vzájemný vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem (bez vzorců)  

 
 

- rozpoznat vzájemné přeměny různých 
forem energie, jejich přenosu a vyuţití  

 
 
 

- rozeznat teplo přijaté či odevzdané 
tělesem  

 
 
Elektromagnetické a světelné děje  

- sestavit podle schématu elektrický obvod  
 

- rozlišit stejnosměrný proud od střídavého 
a změřit elektrický  proud a napětí  

 

- znát zdroje elektrického proudu  
 
 
 
 

- rozlišit vodiče od izolantů na základě 
jejich vlastností  

 
 
 
 

- zná zásady bezpečnosti při práci s 
elektrickými přístroji a zařízeními  

 
 

Ţák: 

 

- rozumí a zná vzájemný vztah mezi  
výkonem, vykonanou prací a časem (bez 
vzorců) 

 

- rozpoznává druhy energie, zná formy      
přeměny el. energie 

- je seznámen s výrobou a přenosem el. 
energie 

 

- rozumí  přeměně el. energie v tepelnou 
prostřednictvím odporového drátu 

- chápe podstatu termostatu 
 
 

- sestaví podle schématu  elektrický obvod 
 
 

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého  
a změří elektrický proud a napětí 

  

- zná  vznik elektrického náboje a 
vzájemné působení  elektrických  nábojů 

 
 

- umí rozlišit vodivé a nevodivé materiály 

- chápe vztah mezi vlastnostmi vodiče a 
odporem (materiál, délka, průměr) 

 
 

- uvědomuje si nebezpečí úrazu el. 
proudem – zná zásady bezpečnosti při 
práci s elektrickými přístroji a zařízeními,  
zná zásady první pomoci 

 
    Energie 

- vztah mezi výkonem, vykonanou prací a 
časem 

- měření spotřeby el. energie 
 

- formy a druhy energie 

- el. energie a výkon 

- výroba a přenos el. energie 
 
 
- tepelné spotřebiče 
 
 
    Základní poznatky z elektřiny 
 

- el. obvod – zdroje napětí, suchý článek, 
akumulátor, generátor 

 

- stejnosměrný a střídavý proud, jednotka 
napětí, měření voltmetrem 

 

- elektrický náboj, elektrická síla 
 
 
 

- vodiče a izolanty 
 
 
   Základní pravidla bezpečnosti při zacházení  
   s elektrickými  spotřebiči 
 

- dodrţování pravidel bezpečné práce s el. 
přístroji a zařízeními – důsledek působení el. 
proudu, ochrana (zkrat, jističe, pojistky) 

 

 
OSV  

I.4.  
- dokáţe vyhledat pomoc při potíţích 
I.11.   
- bezpečné zacházení   
  s el.spotřebiči,   první pomoc při 
  úrazu el. proudem 
 
VDO 

II.2.  
- ochota pomoci a spolupráce mezi  
  sebou 
 
ENV 

III.1.  
- šetření el. energií (obyčejná ţárovka 
  versus  zářivka, úsporné ţárovky  
  apod. ) 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  FYZIKA 

 

Ročník:  9.  Tematický celek:  Energie, Elektromagnetické a světelné děje, Vesmír 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 
Energie  

- pojmenovat výhody a nevýhody 
vyuţívání různých energetických zdrojů 
z hlediska vlivu na ţivotní prostředí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektromagnetické a světelné děje  

- znát zdroje elektrického proudu  
 
 
 
 
 

 
 
 

- znát zásady bezpečnosti při práci 
s elektrickými přístroji  a zařízeními  

 
 
 
 
 
 

- znát druhy magnetů a jejich praktické 
vyuţití  

 
 
 

Ţák: 
 

- je seznámen s výrobou elektrické energie – 
elektrárny  a jejich dopad na ţivotní prostředí 

- popisuje vyuţití přírodních zdrojů k výrobě el. 
energie (sluneční, vodní  a větrné elektrárny) – 
jejich dopad na ţivotní prostředí 

 

- rozumí funkci transformátoru a je seznámen 
s příklady jeho vyuţití 

- seznamuje se s přenosem elektrické energie 

- učí se rozumět pouţití vodičů, izolantů 
 
 
 

-  vysvětluje vznik elektrického napětí (vztah 
   cívka – magnet) 
-  objasní funkci generátoru jako zdroje elektrické 
   energie 
-  rozumí vyuţití el. energie (spotřebiče) 
-  popíše  vznik blesku a zná ochranu před jeho 
   účinky 
 

- zná zásady bezpečnosti při práci e el. přístroji 
a zařízeními 

- uvědomuje si nebezpečí zkratu 

- poznává  význam pojistek a jističů 

- seznamuje se s ochranou před nebezpečným 
napětím  

 

- objasní  vlastnosti magnetu (póly magnetu, 
magnet. pole, magnet. síla) 

- posuzuje  moţnostmi jejich vyuţití, umí 
pracovat s kompasem, je seznámen 
s působením magnetizmu Země 
 

 
    Přenos elektrické energie 

- výroba a přenos elektrické energie 

- jaderný reaktor, jaderná elektrárna 

- ochrana lidí před radioaktivním zářením 

- obnovitelné a neobnovitelné zdroje 
energie 

 

- transformátor 
 
 

- vodiče, izolanty 
 
 
    Elektromagnetické a světelné děje 

- zdroje napětí 
 

- spotřebiče 
 

- elektrický náboj  
 
 
   Základní pravidla bezpečnosti při    
   zacházení s el. spotřebiči 

- dodrţování pravidel bezpečné práce 
s elektrickými přístroji a zařízeními 

 
 
 
 
 

- elektrická a magnetická síla 
 
 
 
 

 
OSV  

I.11.   

- bezpečné  zacházení s  
    elektrospotřebiči, první pomoc při  
    úrazu el. proudem 
 
  
 
ENV 

V.3.  

- získávání obnovitelných zdrojů  
    energie ( sluneční, vodní a větrné 
    elektrárny)  
 
 
MV: 

Z- magnetické póly Země, kompas, 
     sluneční soustava 
 
P  -světelná energie (fotosyntéza),  
       optika (zrak), zvuk (sluch) 
 
 
Ch - skupenství a vlastnosti látek 
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- rozpoznat, zda těleso je či není zdrojem 
světla  

 

- znát způsob šíření světla v prostředí  
 
 
 
 
 

- rozlišit spojnou čočku od rozptylky a znát 
jejich vyuţití  

 
 
 
Vesmír  

- znát planety sluneční soustavy a jejich 
postavení vzhledem ke Slunci  

 
 

- osvojit si základní vědomosti o Zemi jako 
vesmírném tělese a jejím postavení ve 
vesmíru  

 

- objasnit pohyb planety Země kolem 
Slunce a pohyb Měsíce kolem Země  

 
 

- rozlišit hvězdu od planety na základě 
jejich vlastností  

 
 

 

- vysvětlí  pojem  elektromagnet a moţnosti jeho 
vyuţití 

 

- rozpoznává  zdroje světla 
 
 

- seznamuje se s viděním barev, chápe šíření 
světla ve stejném a nestejném prostředí 

 

- posuzuje vliv tvaru zrcadla na odraz světla a 
příklady vyuţití  

 

- rozlišuje tvar čočky na lom světla (spojka – 
rozptylka) 

- získává informaci o vyuţití čoček v optických 
přístrojích (př. lupa, brýle, fotoaparát apod.) 

 
 

- vyhledává  informace o planetách a jejich 
postaveních – popíše hlavní součásti Sluneční 
soustavy (planety, měsíce, komety) 

 

- osvojuje si vědomosti o vývoji Země 

- má představu o tvaru Země, velikosti, 
zemském  magnetismu 

 

- objasní  pohyb Země kolem své osy i kolem 
Slunce (střídání dne a noci, ročních období) 

- zná  oběh Měsíce kolem Země (vznik 
jednotlivých měsíčních fází) 

- rozliší hvězdu od planety, charakterizuje 
Slunce jako zdroj tepelné a světelné energie, 
chápe planetu jako oběţnici Slunce 

 

 
 
 
   Světelné jevy 

- zdroje světla 
 
 

- odraz světla 

- rychlost světla ve vakuu a různých 
prostředích 

- druhy a vyuţití zrcadel  
 
 

- čočky a jejich vyuţití 

- praktické vyuţití optických přístrojů 
 
 
 
  Vesmír 
- Sluneční soustava -  její hlavní sloţky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- měsíční fáze 
 

- rozdíl mezi planetou a hvězdou 
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CH E M I E 

  
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 

 Předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti člověk a příroda. Charakter výuky chemie umoţňuje ţákům 

hlouběji porozumět procesům probíhajícím v přírodě, vzájemným souvislostem a vztahům mezi nimi. Vede  je 
k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí, 
učí ţáky správně jednat v praktických situacích. Výuka tohoto předmětu vysvětluje a zdůvodňuje chemické jevy. 
Dále se zde ţáci učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel s chemikáliemi a v neposlední řadě 
učí dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

Chemie je vyučována jako samostatný předmět v následující časové dotaci: v 9. ročníku 1 hodinu 
týdně. Výuka probíhá v  kmenových třídách uvedeného ročníku s moţností vyuţití učebny výpočetní techniky, 

interaktivní tabule a knihovny školy. 
Vzdělávací předmět  chemie je rozdělen do 7 tematických okruhů, které se navzájem doplňují: 

 
1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce 
 

Ţák se učí rozlišovat společné a rozdílné vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná a elektrická 
vodivost), rozpoznává přeměny skupenství látek, učí se bezpečně pracovat s vybranými běţně pouţívanými 
nebezpečnými látkami, umí reagovat na mimořádné události (úniky nebezpečných látek, havárie chemických 
provozů, ekologické katastrofy). 
 
2. Směsi 
 

V tomto tematickém okruhu poznává ţák směsi a chemické látky (různorodé a stejnorodé roztoky, nasycený a 
nenasycený roztok apod., oddělování sloţek směsí). Rozlišuje různé druhy vody a uvede příklady k jejich pouţití, 
dokáţe uvést  zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbliţším okolí. 
 
3. Částicové sloţení látek a chemické prvky 
 

čističové sloţení látek – molekula, atom, atomové jádro. Ţák zná nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché 
chemické sloučeniny a jejich značky (prvky, periodická soustava prvků). Rozpoznává vybrané kovy a nekovy a 
jejich moţné vlastnosti.  
 
4. Chemické reakce 
 

Dokáţe pojmenovat výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí (nejjednodušší chemické reakce 
nejobvyklejších prvků). 
 
5. Anorganické sloučeniny 
 

Popíše vlastnosti a pouţití vybraných prakticky vyuţitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí. Orientuje se na 
stupnici pH. Poskytne první pomoc při zasaţení pokoţky kyselinou nebo hydroxidem. 
 
6. Organické sloučeniny 
 

Umí zhodnotit uţívání paliv jako zdrojů energie (paliva – ropa, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva).  
Poznává nejjednodušší uhlovodíky, směsi uhlovodíků, alkoholy a aromatické uhlovodíky. Uvede příklady bílkovin, 
tuků, sacharidů, vitamínů a jejich vliv na zdraví člověka. 
 
7. Chemie a společnost 
 

Seznamuje se s chemickým průmyslem v ČR (výrobky a recyklace), poznává vyuţívání prvotních a druhotných 
surovin (průmyslová hnojiva, stavební pojiva, plasty a syntetická vlákna, hořlaviny, léčiva a návykové látky).  
 
Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

 
OSV I. 
EGS III. 
EV  V. 
MDV VI. 

Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda – se zeměpisem 
(surovinové zdroje chemického průmyslu), s přírodopisem (význam zelených rostlin,  ţivotní prostředí, zdraví), 
s fyzikou (vlastnosti látek). 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí ţáků 
 
Kompetence k učení 

Učitel:  
- vede ţáky k pozorování chemických vlastností látek 

Ţák: 
- pracuje s učebnicemi 
- dokáţe vyhledávat a vyuţívat informace  
- chápe obecně pouţívané termíny, značky a symboly 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- vede ţáky ke správnému uţívání chemických symbolů a značek 
- podněcuje ţáky vyjadřovat svůj vlastní názor a umět ho vhodnou formou obhájit 

Ţák: 
- se snaţí vyslechnout a přijmout názor a řešení jiných 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- vede ţáky ke spolupráci ve skupinách či v týmu 
- podněcuje ţáky k diskusi 
- vytváří situace, při kterých ţáci musí respektovat názory jiných 

Ţák: 
- by měl vyslechnout a přijmout názor a řešení jiných 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- vede ţáky k podílení se na ochraně ţivotního prostředí 
- podněcuje ţáky k osobní zodpovědnosti za svoji výţivu 

Ţák: 
- chrání své zdraví 
- respektuje zákony o výrobě, prodeji a uţívání alkoholických nápojů 
- uvědomuje si význam zdravého ţivotního stylu 

 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
-  zadává úkoly tak, aby ţáci byli schopni vyuţívat získané poznatky v své praxi 

Ţák: 
-  dodrţuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany ţivotního prostředí 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět                 CHEMIE  

 

Ročník:  9. 
 Tematický celek: Pozorování a pokusy,bezpečnost práce, Směsi, Částicové sloţení látek a chemické prvky, 

Chemické reakce, Anorganické sloučeniny, Organické sloučeniny, Chemie a společnost  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

Pozorování a pokusy,bezpečnost práce 

- rozlišit společné a rozdílné vlastnosti 
látek 

- pracovat bezpečně s vybranými 
běţně pouţívanými nebezpečnými 
látkami 

- umět reagovat na případy úniku 
nebezpečných látek 

- rozpoznat přeměny skupenství látek 

 

Směsi  

- -        poznat  směsi a chemické látky 

- rozeznat druhy roztoků jejich vyuţití 
v běţném ţivotě 

- rozlišit různé druhy vody a uvést 
příklady jejich pouţití 

- uvést zdroje znečišťování vody a 
vzduchu ve svém nejbliţším okolí 

 

 

 

Částicové sloţení látek a chemické 
prvky 

- znát nejobvyklejší chemické prvky a 
jednoduché chemické sloučeniny a 
jejich značky 

Ţák: 

- rozdělí do skupin látky podle jejich 
společných vlastností 

- poznává a uplatňuje zásady 
bezpečné práce s nebezpečnými 
látkami 

- je poučen v rámci OČMS jak se 
zachovat v případě nebezpečí 

- vymezí skupenství a jejich přeměny 

- popíše rozdíl mezi dějem chemickým 
a fyzikálním 

 

- chápe rozdíl mezi směsí a chemickou 
látkou, jmenuje sloţky dané směsi, 
zdůvodní oddělování směsí 

- vysvětlí vznik roztoku, charakterizuje 
roztok 

- jmenuje druhy vod v přírodě a zná 
význam podle jejich pouţití 

- vysvětlí pojem teplotní inverze, ví co 
je to smog 

- uvádí regionální zdroje znečišťování 
vody a vzduchu 

- vysvětluje důleţitost zeleně 

 

- zná a pouţívá české názvy a značky 
nejznámějších prvků 

 

- vlastnosti látek a jejich třídění 

 

- látky uţitečné a nebezpečné 

 

- ekologické katastrofy a mimořádné 
události 

- druhy skupenství 

- chemické a fyzikální děje 

 

 

- směsi: chemické látky, sloţky směsí, 
chemicky čisté látky 

 

- vznik různých roztoků 

- druhy vod a jejich vyuţití 

- pojem teplotní inverze, smog 

- městské kotelny, spalování odpadů 
v domácnostech, neekologické chování lidí 

- čistota ovzduší, ochrana zeleně 

 

 

 

- Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Ag, O, N, H, C, S, 

 
OSV 

I.1 
- cvičení pozornosti a 

soustředění, cvičení dovedností 
zapamatováním 

VGS 

III.3 
- mezinárodní organizace 

 
MKV 

IV.2 
- právo ţít společně a podílet se 

na spolupráci; lidská solidarita 
IV.4. 

- komunikace s příslušníky 
odlišných sociálních skupin 

ENV 

V.1. 
- les, vodní zdroje, vodní 

hospodářství,, význam pro 
krajinu, ekologie 

V.2. 
- vztah mezi vodou a ţivotem, 

pitná voda ve světě a u nás, 
ovzduší a klimatické změny, 
čistota ovzduší 

V.3. 
- doprava a ţivotní prostředí, 

ekologická zátěţ, odpady a 
hospodaření s odpady 
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- rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
jejich moţné vlastnosti 

 

Chemické reakce 

- pojmenovat výchozí látky a produkty 
nejjednodušších reakcí 

Anorganické sloučeniny 

- popsat vlastnosti a pouţití vybraných 
prakticky vyuţitelných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí a znát vliv těchto 
látek na ţivotní prostředí 

 

 

 

- orientovat se na stupnici pH, změřit 
pH  roztoku univerzálním 
indikátorovým papírkem 

-  

- poskytovat první pomoc při zasaţení 
pokoţky  kyselinou nebo hydroxidem 

-  

Organické sloučeniny 

- hodnotit uţívání paliv jako zdrojů 
energie 

 

 

- znát příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy 

 

 

- ví, co je to prvek 

- dokáţe charakterizovat rozdíl mezi 
prvkem a sloučeninou 

 

- objasní pojmy kovy, nekov, polokovy 

 

 

 

- pojmenuje výchozí látky chemických 
reakcí 

 

- zná vznik a vlastnosti oxidů, kyselin a 
hydroxidů 

- popíše vlastnosti solí a zná jejich 
vyuţití 

- popíše vliv  uvedených látek na 
ţivotní prostředí 

 

- seznámí se se stupnicí pH 

- podle určené hodnoty pozná pH 

- zná a respektuje zásady bezpečné 
práce s kyselinami a hydroxidy 

- umí poskytnout  první pomoc při 
popáleninách 

 

- pozná obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie 

- roztřídí paliva podle skupenství 

- zná podmínky hoření a hašení 

 

- určuje vlastnosti ropy a její produkty 

- objasní pojem plynovod a ropovod 

Cl, Ne, Si, Ar, He 

- pojem chemický prvek 

- pojem chemická sloučenina 

- kovy a jejich uţití v praxi 
(Fe,Al,Cz,Zn,Pb,Sn) 

nekovy – plynné (O,N,H,C), polokovy – 
výroba skla, drahé kovy – Ag,Au, slitiny 
kovů – bronz, ocel, dural, mosaz 

 

- chemické reakce; kyselé deště , jejich 
vznik a důsledky 

- koroze a způsob jejího vzniku 

- oxid uhličitý a uhelnatý 

- kyselina sírová a kyselina dusičná 

- hydroxid sodný, draselný a vápenatý 

- význam solí a jejich  vyuţití 

- znečišťování vodních zdrojů hnojivy 

 

 

- hodnota pH roztoku 

 

- bezpečnost práce s kyselinami 

- první pomoc při zasaţení pokoţky 
kyselinou nebo hydroxidem 

 

- základní zdroje energie 

- uhlí a jeho vyuţití 

- koks, koksárenský plyn, svítiplyn, dehet 

- hoření a hašení 

 

- výskyt, sloţení a vlastnosti ropy (plyn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – P, PP 
 

- zásady správné výţivy  
- skladba jídelníčku  
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- uvést příklady bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitamínů v potravě 
z hlediska obecně uznávaných zásad 
správné výţivy 

 

 

 

Chemie a společnost 

- vědět o vyuţívání prvotních a 
druhotných surovin 

 

- znát zásady bezpečnosti při práci 
s chemickými látkami 

 

 

- zhodnotit vyuţívání různých látek 
v praxi vzhledem k ţivotnímu 
prostředí a zdraví člověka 

 

 

- objasňuje nutnost správného 
mnoţství sacharidů v těle 

- zařazuje glukózu, sacharózu a škrob 

- poznává a určuje různé druhy tuků a 
jejich vyuţití 

- uvádí zdroje bílkovin ve výţivě a 
jejich význam pro zdraví  člověka 

 

- rozděluje plasty a uvádí jejich 
vlastnosti a vyuţití v praxi 

- pojmenovává stavební materiál a 
stavební pojiva 

- dodrţuje zásady bezpečnosti při 
práci s chemickými látkami podle 
povahy jejich nebezpečnosti 

 

- uvádí přírodní a průmyslová hnojiva 

- rozpozná základní léky a rozlišuje 
jejich účinek i z hlediska škodlivosti 
na zdraví člověka  

- posuzuje škodlivost  některých látek 
na  stav  ţivotního  prostředí 

 

 

- první pomoc při popáleninách 

 

- rozdělení sacharidů (glukóza, sacharóza) 

- škrob, výroba,vlastnosti a vyuţití 

 

- tuky rostlinné a ţivočišné, jejich vyuţití 

- bílkoviny; příjem a vyuţití  bílkovin 

 

 

- plastické hmoty,vlastnosti, jejich pouţití, 
způsob likvidace a recyklace plastů 

- vápno, sádra, cement, keramika 

 

- zásady bezpečnosti při práci s chemickými 
látkami 

 

- průmyslová hnojiva, pesticidy a jejich 
vyuţití, vliv na ţivotní prostředí 

- léky, drogy a jejich vliv na zdraví člověka 

ENV + MV- Přírodopis 

V.2 
- půda - zdroj výţivy, ohroţení 

půdy, ochrana  biologických 
druhů 

V.3 
- vliv průmyslu na ţivotní 

prostředí 
- odpady a hospodaření s odpady 
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P Ř Í R O D O P I S 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU 

 
Předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. V tomto předmětu ţáci získávají základ 

k pochopení a porozumění zákonitostem přírodních procesů. Ţáci postupně poznávají sloţitost a mnohotvárnost přírody, 
podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a 
vlivy lidské činnosti na stav ţivotního prostředí a na  lidské zdraví. Výuka v tomto předmětu směřuje k rozvíjení zájmu o 
přírodu a přírodniny, umoţňuje porozumět vztahům a souvislostem mezi činnostmi lidí, přírodním a ţivotním prostředím. 
Ţáci se učí  pouţívat  přírodovědné poznatky v praktickém ţivotě, seznamují se stavbou ţivých organismů, jsou vedeni  
k podílení se svým chováním na ochraně ţivotního prostředí. 

Předmět  Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět na druhém stupni. V 6. a  9. ročníku 1 hodinu 
týdně, v 7. a 8.ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách uvedených ročníků s moţností vyuţití 

učebny výpočetní techniky, multifunkční učebny a knihovny školy.  
Učivo 6. ročníku je rozděleno do dvou částí. Obsahem první části jsou ţivočichové a neţivá příroda, obsahem druhé 
části jsou fyzikální děje. 

Formy a metody práce se uţívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: frontální výuka  s demonstračními 
pomůckami, skupinová práce  (s vyuţitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury), přírodovědné vycházky 
s pozorováním.  
 Vzdělávání v předmětu přírodopis je rozděleno do 8 tematických okruhů, které se navzájem propojují a doplňují: 
1. Obecná biologie a genetika 

 Poskytuje ţákům základní vědomosti o vzniku ţivota, o základním sloţení a struktuře ţivých soustav (buňka, 
pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy).  Ţáci poznávají význam a zásady třídění organismů (jednobuněčné a 
mnohobuněčné organismy), získávají základní vědomosti o dědičnosti  a proměnlivosti organismů a dále znalosti o 
virech a bakteriích. 
 
2. Biologie hub 

 Ţáci rozpoznávají houby s plodnicemi a bez plodnic, uvědomují si nebezpečí otravy, seznamují se s výskytem a 
významem lišejníků. 
 
3. Biologie rostlin 

 Seznamuje ţáky se stavbou, tvarem a funkcí rostlinného těla a  zařazením  do systému rostlin. Popisuje  
význam hospodářských, chráněných, léčivých a jedovatých rostlin. 
 
4. Biologie ţivočichů 

 Ţáci poznávají stavbu a funkci jednotlivých částí ţivočišného těla ,  učí se objasňovat vývoj a vývin ţivočichů, 
jejich zařazení do systému. Učí se chápat  rozšíření, význam a ochranu ţivočichů a  poznávají projevy jejich chování. 
 
5. Biologie člověka 

 Ţáci jsou seznámeni s názory na vznik člověka a jeho vývoj. Popisují  stavbu a funkce jednotlivých částí 
lidského těla,  rozlišují  příčiny, případně příznaky běţných nemocí a uplatňují  zásady jejich prevence a léčby. 
 
6. Neţivá příroda 

 Poznávají vznik a stavbu Země, vnější a vnitřní geologické děje. U vybraných zástupců poznávají  vznik, 
vlastnosti a praktický význam nerostů a hornin. Rozeznávají některé druhy půd a objasní jejich vznik. Popíší vývoj 
zemské kůry a organismů na Zemi. V neposlední řadě se učí o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udrţení 
ţivota na Zemi.  
 
7. Základy ekologie 

 Popisují  kladný a záporný vliv člověka na ţivotní prostředí. Ţáci popisují  vzájemné vztahy mezi organismy, 
mezi organismy a prostředím, rozlišují  populace, společenstva, umělé a přirozené ekosystémy , vysvětlují  podstatu 
potravního řetězce. 
 
8. Praktické poznávání přírody 

 Učivo osvojované v přírodopisu ověřují poznáváním a pozorováním přírody na vycházkách a exkurzích. 
 
Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

OSV I. 1, 2, 3, 6 
VDO II. 1 
EGS III. 3 
MKV IV. 3 
ENV  V. 1, 2, 3, 4 
 

Předmět přírodopis úzce souvisí: s chemií - ochrana ţivotního prostředí (chemické znečištění, chemické 
vlastnosti   minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy), s fyzikou -  světelná energie, sluch, zrak, se zeměpisem - 
- rozšíření ţivočichů a rostlin, společenstva rostlin a ţivočichů, CHKO, Národní parky, s praktickou výchovou -  léčivé a 
jedovaté rostliny. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků 

 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- vede ţáky k vyhledávání informací o přírodě 
- učí správnému pouţívání odborné terminologie 
- vede ţáky k samostatnému pozorování přírodních jevů 

Ţák: 
- pracuje s učebnicemi přírodopisu, učebními materiály a učebními pomůckami 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
-  formuluje úkoly způsobem, který vede ke hledání různých řešení 
Ţák: 

- je schopen přijmout důsledky svých rozhodnutí 
- dokáţe poţádat o radu a řídí se jí 
- se nenechá při řešení problému odradit nezdarem 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- vede ţáky  k jednoduchému formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

Ţák: 
- vyuţívá jednoduché tištěné informace k rozvoji vlastních přírodovědných vědomostí, rozumí běţně uţívaným       

textům,  záznamům a obrazovým materiálům 
 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- vyuţíváním skupinového vyučování vede ţáky ke spolupráci při řešení problémů  
- navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry ţáků, pocitu zodpovědnosti 

Ţák: 
- respektuje pravidla práce v týmu 
- rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho moţné důsledky 

 
Kompetence občanské 

Učitel: 
- vyţaduje dodrţování pravidel slušného chování 
- vede ţáky k pochopení  práv a povinností v souvislosti s ochranou ţivotního prostředí, ochranou vlastního 

zdraví i zdraví svých blízkých 
Ţák: 

- chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého ţivotního stylu, podílí se na ochraně ţivotního prostředí 
 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- vede ţáky k dodrţování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci ( s přírodovědnými materiály,  s   

 ţivými přírodninami apod.) 
Ţák: 

- dodrţuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany ţivotního prostředí a společenských 
hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PŘÍRODOPIS 

 

Ročník:  6. 
 Tematický celek:  Přírodovědná část - Biologie ţivočichů, Biologie člověka, Neţivá příroda, Praktické poznávání přírody 

Fyzikální část – Pohyb těles, Síly, Energie, Elektromagnetické a světelné děje 

Učivo je rozděleno do dvou  základních částí -  obsahem první části jsou ţivočichové a neţivá příroda, obsahem druhé části jsou fyzikální děje.    
             

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

Přírodovědná část: 
Biologie ţivočichů  

- rozlišit jednotlivé skupiny ţivočichů a 
znát hlavní zástupce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biologie člověka 

- charakterizovat hlavní etapy vývoje 
člověka 

 
 
 
 
 
 
Neţivá příroda 

- vědět o významu podnebí a počasí na 
rozvoj a udrţení ţivota na Zemi 

 
 
 
 
Praktické poznávání přírody 

- dodrţovat základní pravidla bezpečného 
chování při poznávání přírody 

 
 

 
Ţák: 
 

-  rozlišuje živočišné  druhy: 
   SAVCI (hlodavci, sudokopytníci.  
   lichokopytníci) 
   PTÁCI (stavba těla, rozmnoţování, drůbeţ)  
   PLAZI (zástupci plazů v přírodě) 
   OBOJŢIVELNÍCI (zástupci obojţivelníků  v  
   naší přírodě) 
   RYBY (sladkovodní, mořské) 
   HMYZ (stavba těla, typičtí zástupci) 
   ZVÍŘATA V ZOO (význam ZOO pro poznání 
   ţivočišných druhů) 
 
 
-  dokáže charakterizovat a seznamuje se: 

-  zařazením člověka do systému ţivočichů 

- se základními  informacemi o vývoji člověka 

- s lidskými rasami 

- s nejdůleţitějšími znaky, které odlišují 
člověka od ostatních ţivočichů 

 
 
 

- ví o  významu Slunce pro ţivot na Zemi 

- vysvětlí koloběh vody v přírodě 
 
 
 
 

- poznává  přírodu  vycházkou, dodrţuje 
základní bezpečnostní pravidla při poznávání 
přírody 

 

 
 

- systém ţivočichů – významní zástupci 
jednotlivých skupin ţivočichů – bezobratlí, 
obratlovci 

- nejznámější savci, ptáci, plazi, 
obojţivelníci, ryby a hmyz 

- přizpůsobení těla ţivotnímu prostředí 

- způsob výţivy 

- vztahy mezi ţivočichy a rostlinami 

- nebezpečí styku se zvířaty. Ochrana a 
první pomoc 

- ochrana volně ţijících ţivočichů, ZOO 
-  člověk a jeho ţivotní prostředí 
 

- názory na vznik člověka a jeho vývoj 

- odlišnost člověka od ostatních ţivočichů 

- vliv prostředí a práce na člověka 

- myšlení a řeč 

- rovnocennost lidských ras 
 

- podmínky ţivota na Zemi 

- význam slunečního záření , vody, vzduchu 
a půdy pro rostliny a ţivočichy 

- rozmanitost ţivotních podmínek 

- podnebí a počasí ve vztahu k ţivotu 
organismů 

 
 
 
- pozorování přírodnin 
 
 
 

 
OSV  

I.1.  
- poznává  řešení problémů 
I.3.  
- učí se vyhledávat pomoc při potíţích 
 
MKV  

IV. 3.  
- prohlubování tolerance k rasám a 
národnostním  menšinám 
 
ENV  

V. 1.  
- poznává význam lesa, ubývání 
lesních porostů, škodlivost emisí,  je 
seznámen s nebezpečím při  
zamoření vodní plochy a  vzniku 
ekologické havárie 
V. 2.  
- seznamuje se s existencí 

ohroţených druhů zvířat, s jejich 
nezákonným lovem 
V. 3.  
- dokáţe sledovat narušení přírodní 
rovnováhy  
V. 4.  

- poznává rozmanitosti přírody a je 
veden k citovému  vztahu k přírodě 
MV: 
PV 

-  ptačí krmítka (význam a stavba) 
-  chov andulek, papoušků,    
akvaristika (moţnost příštích zálib 
ţáka) 
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Fyzikální část: 
 
Pohyb těles, Síly  

- aplikovat poznatky o jednoduchých 
strojích při řešení praktických problémů  

 
Energie 

- rozpoznat vzájemné přeměny různých 
forem energie, jejich přenosu a vyuţití  

 
 

- rozeznat teplo přijaté či odevzdané 
tělesem  

-  
 
Elektromagnetické a světelné děje 

- sestavit podle schématu elektrický obvod  
 

 
-   popíše  a zná vyuţití: 

- páky, kola na hřídeli, kladky 
 
 
 
-   rozpoznává  elektrické spotřebiče běţně 
    pouţívané 
-   zná a umí rozlišit skupenství látek 

- umí vysvětlit  tání a tuhnutí, vypařování a 
kapalnění 

- seznamuje se s měřením teploty 
 
 -  rozeznává pojmy: tření, hoření, přeměna  

    elektrické energie 
 
 

- sestaví za pomoci učitele  jednoduchý 
elektrický obvod 

 
 

- práce a výkon – jednoduché stroje a jejich 
uţití v praxi 

 
 

- formy energie – elektrická energie a výkon 

- přeměny skupenství 
 
 
 
 
 
- druhy energie 
 
 
 

- elektrický obvod – zdroje napětí, 
spotřebiče 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PŘÍRODOPIS 

 

Ročník:  7. 
 Tematický celek: Obecná biologie a genetika, Biologie hub, Biologie rostlin, Biologie ţivočichů, Praktické 

pozorování přírody 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

Obecná biologie a genetika 

- získat základní vědomosti o přírodě a   

    přírodních dějích 

 

 

 

 

 

 

- orientovat se v přehledu vývoje  

    organismů a rozlišit základní projevy 

    a podmínky ţivota 

 

- rozpoznat rozdíl mezi jednobuněčnými  

    a mnohobuněčnými organismy 

 

 

- znát základní funkce hlavních orgánů 
a orgánových soustav rostlin i 
ţivočichů  

- poznat význam ţivočichů a rostlin 

    v přírodě i pro člověka 

 

Ţák: 

 

- charakterizuje přírodu jako celek, zdůvodní    
její význam pro člověka a chápe nutnost  
její ochrany 

 

- dovede popsat přírodní děje 

    - analyzuje jednotlivé sloţky přírody a                                                         

   dokáţe je zařadit do určitých oborů                        

       biologie 

 

- má představu o vzniku  vývoji ţivota a    

    jeho projevech i podmínkách 

 

- zná rozdíly mezi jednobuněčnými a  

    mnohobuněčnými organismy a dokáţe je  

    charakterizovat 

 

- chápe rozdíly ve sloţení rostlinné a  

    ţivočišné buňky a zná jejich strukturu  

    a funkce 

      -  zdůvodní význam ţivočichů a rostlin v  

    přírodě, chápe vztahy mezi nimi a  

    formuluje jejich význam pro člověka 

 

 

- příroda ţivá a neţivá – co je příroda a 
čím je tvořena; příroda původní a 
přetvořená člověkem; význam ochrany 
přírody 

- přehled přírodních dějů    

- rozdělení do oborů: botanika, zoologie,  

    biologie člověka, geologie 

 

 

- vznik ţivota – vývoj a rozmanitost  

    organismů 

-   základní projevy ţivota 

 

- jednobuněčné a mnohobuněčné  

    organismy 

 

- základní sloţení a struktura ţivých 

    soustav – buňky, pletiva, tkáně, orgány  

 

    -  rostliny a ţivočichové jako součást  

    přírody, jejich funkce v přírodě   

    a význam pro člověka 

     

OSV 

I.1 - rozvíjení schopnosti poznávání  

       druhů rostlin a ţivočichů  

 

ENV    

V.1 - vzájemné vztahy ţivočichů a 

         rostlin v různých ekosystémech  

V.2 - seznámení se základními  

         podmínkami ţivota na Zemi 

V.3 - umělé přetváření přírody a s tím 

         spojené ekologické problémy 

 

 

MV: 

PV - pěstování hospodářských plodin 

        na školním pozemku 

      - sběr léčivých bylin  

VV – kresba v přírodě 

      -  tématická kresba přírodnin 

Ch -  fotosyntéza 

          

 



 106 

 

- vědět o vlivu virů a bakterií v přírodě a 
na člověka 

 

Biologie hub 

- rozpozná naše nejznámější jedlé a   

    jedovaté houby podle char. znaků  

 

 

-  poznat lišejníky 

 

 

Biologie rostlin 

- porovnat vnější a vnitřní stavbu  

    rostlinného těla a znát funkce  

    jednotlivých částí těla rostlin 

 

    -  vědět o základních fyziologických  

    procesech rostlin a o jejich vyuţití 

 

 

 

- rozlišit základní systematické skupiny 

    rostlin a znát jejich zástupce 

- popsat přizpůsobení některých rostlin 

    podmínkám prostředí 

 

- znát význam hospodářsky důleţitých  

    rostlin a způsob jejich pěstování 

 

- seznamuje se s biologií virů a bakterií a  

    jejich vyuţitím v medicíně 

 

    -  popíše stavbu a ţivotní podmínky hub, 

    pozná (i s pomocí atlasu) naše  

    nejznámější houby (rozlišuje jedlé, nejedlé 

    a jedovaté houby) 

- odliší lišejníky od jiných organismů a   

    chápe jejich specifika  

 

    - popíše stavbu těla rostlin, dokáţe  

   charakterizovat jednotlivé části rostlin a  

    jejich význam a vyuţití pro člověka 

 

- chápe princip fotosyntézy a dýchání  

    rostlin; je seznámen s různými typy 

    mnoţení rostlin a dokáţe je účelně vyuţít 

    v běţném ţivotě 

- orientuje se v běţných druzích rostlin,  

    stromů, keřů, mechů atd.  

- dokáţe je rozeznat v přírodě a zná 

    specifika jejich vývoje přizpůsobení 

       prostředí 

- se zdokonaluje ve znalostech o pěstování 

    hospodářských a okrasných rostlin,  

    vyhledává informace o pěstování a péči  

    o tyto rostliny a prakticky si je ověřuje 

-   zná význam rostlin ve výţivě člověka 

  

 -  viry a bakterie – výskyt a praktické  

     vyuţití 

 

 

    -  základní charakteristika, stavba, výskyt, 

    konzumace a první pomoc při  otravě 

    houbami  

 

- výskyt a význam, náchylnost na  

    znečištěné prostředí 

 

    -  stavba, tvar a funkce rostlin – stavba a  

    význam jednotlivých částí těla vyšších 

    rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno 

    plod) 

    -  základní poznatky o výţivě rostlin,  

    rozvodu látek v rostlinách a jejich vyuţití  

    v praxi; princip fotosyntézy, dýchání,  

    růst, rozmnoţování, ţivotní podmínky  

 

- systém rostlin – poznávání a zařazování  

    běţných druhů a vybraných zástupců 

    niţších a vyšších rostlin, jejich vývoj 

 

 

- význam hospodářských rostlin a jejich  

    ochrana – vyuţití hospodářsky     

    významných  rostlin a péče o ně  
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Biologie ţivočichů 

- porovnat vnější a vnitřní stavbu   

    ţivočichů vysvětlit funkci  

    jednotlivých orgánů 

 

- rozlišit jednotlivé skupiny ţivočichů 

    a znát hlavní zástupce 

 

-  odvodit na základě vlastního 

    pozorování základní projevy chování 

   ţivočichů v přírodě, objasnit jejich 

   způsob ţivota a přizpůsobení danému 

   prostředí 

    - vědět o významu ţivočichů v přírodě i   

    pro člověka a uplatňovat zásady  

    bezpečného chování ve styku se  

    ţivočichy 

 

Praktické pozorování přírody 

- vyuţívat metody poznávání přírody  

    osvojované v přírodopisu 

 

- dodrţovat základní pravidla  

       bezpečného chování při poznávání 

       přírody 

 

 

 

 

    -  popíše vnitřní a vnější stavbu ţivočichů 
    a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů;  
    chápe principy a zvláštnosti rozmnoţování  
    jednotlivých skupin niţších ţivočichů 
 

- podle charakteristických znaků zařazuje 

    ţivočichy do skupin, chápe specifika  

    jednotlivých skupin 

 

- zařadí jednotlivé druhy, popíše jejich 

    vývin; pozoruje a zajímá se o ţivot 

    bezobratlých v přírodě 

     

 

- zná význam v přírodě i pro člověka,  

    postavení v systému a  rozpozná  

    potenciálně nebezpečné druhy od    

    ostatních 

 

 

 

- aplikuje nabité vědomosti z hodin  

    přírodopisu při pozorování rostlin v přírodě 

 

- dodrţuje pravidla bezpečného chování  

    na vycházkách do přírody 

 

 

    -  stavba a vývoj jednotlivých částí těla – 

    tkáně a orgány jednotlivých skupin  

    niţších ţivočichů a rozmnoţování 

 

- systém ţivočichů – ploštěnci a hlísti, 

    krouţkovci, měkkýši, členovci, hmyz 

 

- projevy chování ţivočichů, způsob  

    ţivota 

 

 

 

-   ţivočišná společenstva; hospodářsky 

    významné druhy; kriticky ohroţené   

    druhy 

 

 

 

- exkurze do přírody 

 

 

    -  pravidla bezpečného chování v přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PŘÍRODOPIS 

 

Ročník:  8.  Tematický celek:  Biologie ţivočichů, Praktické pozorování přírody, Biologie člověka 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

Biologie ţivočichů 

- porovnat vnější a vnitřní stavbu 
ţivočichů a vysvětlit funkce 
jednotlivých orgánů 

 

- rozlišit jednotlivé skupiny ţivočichů a 
znát zástupce 

 

- odvodit na základě vlastního 
pozorování základní projevy chování 
ţivočichů v přírodě, objasnit jejich 
způsob ţivota a přizpůsobení danému 
prostředí 

 

 

 

- vyuţívat zkušeností s chovem 
vybraných domácích ţivočichů 
k zajišťování  jejich ţivotních potřeb 

- vědět o významu ţivočichů v  

       přírodě i pro člověka, uplatňovat  

       zásady bezpečného chování ve 

       styku s ţivočichy 

 

 

 

Ţák:  

 

- rozlišuje obratlovce  od bezobratlých, zná 
základní  znaky , umí vyjmenovat hlavní 
druhy  

 

- zařazuje ţivočichy do skupin a zná 
nejběţnější zástupce těchto skupin 

 

- vyjmenuje vnější a vnitřní stavbu 
jednotlivých skupin ţivočichů (ryby, 
obojţivelníci, plazi, ptáci, savci) a vysvětlí 
jednotlivé funkce jednotlivých orgánů 

- poznává vybrané zástupce a popíše jejich 
způsob ţivota a ţivotní podmínky 

- zná význam těchto ţivočichů v přírodě i 
pro člověka 

- se učí pečovat o domácí zvířata a 
zajišťovat jejich základní ţivotní potřeby 

-      chápe význam ţivočichů v ekosystému 

        a nutností  ochrany, zejména ohroţených 

        druhů            

- je seznámen s nebezpečím při styku s     

ţivočichy a případnou první 

pomocí,dojde-li k napadení či poranění 

 

 

 

 

- vývoj, vývin a systém ţivočichů, 
významní zástupci bezobratlých  a 
obratlovců 

 

- ryby, obojţivelníci, plazi, ptáci,savci 

 

 
- základní znaky, vnější a vnitřní stavba, 

funkce jednotlivých orgánů 
 

-  způsob ţivota, rozeznávání běţných a 
nejznámějších druhů (ryby, 
obojţivelníci, plazi, ptáci, savci) 

 
 
 
 
- získávání a vyuţívání zkušeností 

s chovem domácích ţivočichů a 
zajišťování jejich ţivotních potřeb 

 
 
- projevy chování ţivočichů 
 
 
 
- první pomoc a bezpečnost při styku 

s jedovatými ţivočichy 
 
 
 
 

 

OSV 

I.1 - návštěva ZOO, přírodovědného 

       koutku, chov andulek, papoušků, 

       ţivočichů v akváriích a teráriích            

I.6 - základní hygienické návyky, chov  

       domácích savců 

 

ENV 

V.1 - ţivočichové v přírodě a jejich  

     přizpůsobení se  podmínkám 

 

V.2 - příroda jako přirozený domov  

     ţivočichů 

V.3 - negativní vliv civilizace na  

         přírodní prostředí, potaţmo na   

         ţivočichy 

 

 V.4 - vztah člověka k prostředí 

         nutnost ochrany ţivotního  

         prostředí, ekologická hnutí 
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Praktické pozorování přírody 

- vyuţívat metody pozorování přírody 
osvojované v přírodopisu 

 

- dodrţovat základní pravidla 
bezpečného chování při pozorování 
přírody 

 

Biologie člověka 

- popsat vznik a vývin člověka 

 

 

 

 

- charakterizovat hlavní etapy ve vývoji 
člověka 

 

 

- popsat stavbu orgánů a orgánových 
soustav lidského těla a jejich funkce 

 

 

- rozlišovat příčiny, případně příznaky 
běţných nemocí a uplatňovat zásady 
jejich prevence a léčby 

 

- znát zásady poskytování před 
lékařské první pomoci při poranění 

 

- efektivně uţívá metod pozorování při 
pobytu v přírodě k získání nových 
poznatků 

 

- zná zásady chování v přírodě, respektuje 
je a dbá na bezpečnost svou i jiných 
spoluţáků 

 

- umí zařadit člověka do systému ţivočišné 
říše, charakterizovat biologické znaky 
lidského  organismu 

- umí vysvětlit vývoj člověka 

- zná lidské rasy a jejich charakteristické 
znaky 

 

- charakterizuje hlavní etapy lidského   

       ţivota 

 

- pojmenuje a popíše hlavní části 
orgánových soustav (opěrná, svalová, 
oběhová, dýchací, trávící, vylučovací, 
koţní, řídící nervová, reprodukční, 
smyslové orgány), seznámí se s jejich 
funkcí a zvláštnostmi 

 

- u jednotlivých soustav se seznámí 
s příčinami jejich onemocnění, prevencí a 
moţnostmi  jejich léčby 

 

- se učí  poskytování první pomoci při 
závaţných poraněních   

 
 
- metody pozorování přírody 

(přírodopisné exkurze do různých 
lokalit v místě bydliště) 

 
- pravidla bezpečného chování při 

pozorování přírody 
 
 
 

 

-     názory na vznik člověka a jeho vývoj 

 

 

 

 

     

- přehled hlavních období lidského ţivota 

 

 Orgánové soustavy 

-  soustava opěrná, svalová, oběhová, 
dýchací, trávící, vylučovací, koţní, 
řídící, nervová, smyslové orgány, 
soustava reprodukční 

 

 

-       nemoci, úrazy a prevence 

 

 

-       zásady  poskytování první pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV 

I.2 - poznání vlastního těla a  

       pochopení principu funkce orgánů 

I.6 - poznávání orgánů lidského těla  

       na  modelech 

 

MKV 

IV.3 - původ člověka a vývoj různých 

          etnik  

 

ENV 

V.2 - základní potřeby člověka a  

         význam výţivy  

V.3 - lidské aktivity a problém 

        ţivotního prostředí ve vztahu  

        ke zdraví a chorobám 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PŘÍRODOPIS 

 

Ročník:  9.  Tematický celek:  Biologie rostlin, Biologie člověka, Neţivá příroda, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy  Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 
Biologie člověka  

- charakterizovat hlavní etapy 
vývoje člověka  

 
 
Biologie rostlin  

- znát význam hospodářsky 
důleţitých rostlin a způsob jejich 
pěstování  

 
 
 
 
 

 
Neţivá příroda 

- popsat jednotlivé vrstvy Země  
 
 
 
 

- poznat podle charakteristických 
vlastností vybrané nerosty a 
horniny  

 
 

- rozlišit důsledky vnitřních a 
vnějších geologických jevů 

 
- rozeznat některé druhy půd a 

objasnit jejich vznik   
 

 
- vědět o významu vlivu podnebí a 

počasí na rozvoj a udrţení ţivota 
na Zemi  
  

Ţák: 
 

- vysvětlí původ a vývoj člověka 
- dokáţe zařadit  ţivočišného 

předchůdce člověka 
 
Zná a uvádí   typické zástupce: 

- pícniny, obiloviny,  zelenina  - 
rozdělení do skupin, okopaniny, 
olejniny  

- chápe spojitost mezi chráněnými 
rostlinami a chráněným územím, 
rezervací a Národním parkem 

- zná běţně uţívané léčivé rostliny 
- pozná jedovaté rostliny rostoucí 

v ekosystémech bydliště 
 

 
- popíše Zemi – naši planetu, je 

seznámen s teorií vzniku Země, má 
představu o stavbě zemského tělesa, 
zná období vývoje Země a zemské 
kůry 

- poznává a  rozlišuje horniny a 
nerosty, umí vysvětlit vznik:  hornin 
vyvřelých, usazených, přeměněných, 
poznává  pojem nerost 

 
- popíše pohyb hmot v zemské kůře 

 
- dokáţe popsat vznik půdy, uvědomuje 

si význam půdy pro výţivu rostlin a 
produkci potravin, seznamuje se 
s pojmy devastace a rekultivace 

- dokáţe jednoduše popsat rozšíření a 
vývoj ţivota na Zemi (geologická 
období prvohory aţ čtvrtohory) 

 

 
 

- původ a vývoj člověka 
 
 

 
 
- význam rostlin a jejich ochrana ( 

vyuţití hospodářsky významných 
rostlin) 

- chráněné rostliny 
 
 

- léčivé rostliny 
- jedovaté rostliny 

 
 
 

- Země –  naše planeta (vznik a 
stavba Země) 

 
 

- nerosty a horniny (vznik, vlastnosti, 
praktický význam a vyuţití 
vybraných zástupců) 

 
 

- vnější a vnitřní geologické děje 
(příčiny a důsledky) 

 
- půdy (význam půdy pro výţivu 

rostlin, devastace a příklady 
rekultivace), ochrana půdy 

 
- vývoj zemské kůry a organismů na 

Zemi – vznik ţivota, vývoj 
organismů  

 

 
OSV  
I.1 -  rozvíjí dovednost zapamatování 
I.2 -  poznává vztahy k druhým lidem 

 
 
VDO 

II. 1 - rozvíjení  spolupráce školy se 
         správními orgány 
 
EGS  
III.3 - spolupráce států v otázkách Ţ,  

         ochrana přírodního bohatství, 
         organizace UNESCO 
 
 
ENV  
V.1 - pole, moře a tropický deštný 

         prales, lidské sídlo, kulturní 
         krajina 
V.2 - voda, ovzduší, půda, 
         ekosystémy, energie, přírodní 
         zdroje 
V.3 - zemědělství a ŢP, doprava a 
         ŢP, průmysl a ŢP, odpady a 
         hospodaření s odpady, ochrana 
         přírody a kulturních památek, 
         změny v krajině, dlouhodobé 
         programy k růstu ekologického 
         vědomí. 
V.4 - aktivní přístup k ochraně ŢP 
 
MDV 
VI.1 - vyuţití médií -  varování, špatné 

          rozptylové podmínky, pylové 
          zpravodajství, přírodní 

          katastrofy 
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Základy ekologie 

- uvést příklady výskytu organismů 
v určitém prostředí a vztahy mezi 
nimi  

 
- rozlišit populace, společenstva, 

ekosystémy a objasnit základní 
princip některého ekosystému  

- vysvětlit podstatu jednoduchých 
potravních řetězců v různých 
ekosystémech  

- popsat změny v přírodě vyvolané 
člověkem a objasnit jejich 
důsledky 

  
- poznat kladný a záporný vliv 

člověka na ţivotní prostředí  
 
 
 
Praktické poznávání přírody 

- vyuţívat metody poznávání 
přírody osvojované v přírodopisu  

 
 

- dodrţovat základní pravidla 
bezpečného chování při 
poznávání přírody  

 
 
 

 

 
 

- orientuje se v jednotlivých druzích  
společenstev a  v poţadavcích  na  
prostředí 

 
- uvede konkrétní příklad populace,  

společenstva, přirozeného a umělého 
ekosystému 

- rozumí a vysvětlí vztahy v potravním 
řetězci 

 
- chápe důsledky porušení rovnováhy 

v ekosystému, zásahy člověka do 
ţivotního prostředí 

 
- orientuje se v  péči o ţivotní prostředí, 

vysvětlí význam ochrany půdy, chápe 
nutnost péče o vodu a vzduch, je 
seznámen se způsoby ochrany rostlin 
a ţivočichů  

 
- dokáţe pozorovat,  vyuţívá sběru  

přírodnin v poznávání přírody, 
poznává základní postupy práce 
s mikroskopem 

- dodrţuje základní pravidla 
bezpečného chování při poznávání a 
porovnávání přírody, seznamuje se 
s geologickými  ději ( sopečná činnost 
– Uhlířský vrch), chápe základní 
principy sběru a třídění odpadu, 
čištění vod  - exkurze do sběrného 
dvora a čistírny odpadních vod  
 

 
 

- organismus a prostředí (vzájemné 
vztahy)  

 
 

- populace, společenstva, přirozené 
a umělé ekosystémy 

 
- potravní řetězce 
 
 
- rovnováha v ekosystému 
 

 
 

- ochrana přírody a ţivotního 
prostředí (globální problémy a 
jejich řešení, chráněná území) 

 
 
 

- praktické metody poznávání 
přírody 

 
 

- exkurze 
 
 

 
 
 
 
 

 
MV: 
Ch- uvědomuje si vliv herbicidů,  

      pesticidů a insekticidů 
 
Z - CHKO, Národní parky 

 
 
Pp- léčivé a jedovaté rostliny 
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Z E M Ě P I S 
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

Předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je koncipován především jako předmět, 

který má ţáky naučit orientaci na mapě a umět z ní číst, seznámit  se a informovat o specifikách jednotlivých regionů 
světa včetně České republiky a sousedních států. Ţák poznává  přírodní podmínky, obyvatelstvo, kulturu a zajímavosti  a  
zvláštnosti našeho regionu (Jeseníky). Obsah předmětu a forma výuky  doplňovaná o dokumenty z cestování a 
vhodnými televizními pořady ţáky do budoucna motivuje k cestování a poznávání různých částí republiky i světa. Výuka 
v  neposlední řadě také upozorňuje na globální problémy lidstva, vztahy a souvislosti mezi činnostmi lidí a přírodními 
zákonitostmi, na nešetrné  a neekologické zásahy a chování člověka k přírodě.  

Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v následující časové dotaci:  v 6., 7., 8. a v 9. ročníku 1 hodinu 
týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách uvedených ročníků s moţností vyuţití učebny výpočetní techniky a 

multifunkční učebny.  
 
Vzdělávací předmět Zeměpis je rozdělen do 7 tematických okruhů, které se navzájem prolínají a doplňují:  

 
1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
 

 Ţáci poznávají komunikační geografický a kartografický jazyk (obecné pojmy, jazyk mapy, symboly, smluvené 
značky, vysvětlivky). Získávají osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, poznávají geografickou kartografii 
(druhy map, globus, zeměpisnou síť, poledníky a rovnoběţky, měřítko apod.) a topografii. 
 
2. Přírodní obraz Země 
 

 V tomto tematickém okruhu se ţáci seznamují s důsledky pohybů Země (Země jako vesmírné těleso – den a 
noc, roční období, časová pásma). Poznávají učivo o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv  
na přírodu a lidskou společnost, dále se učí o působení přírodních vlivů na utváření zemského povrchu. 
 
3. Regiony světa 
 

 Ţáci se učí poznávat regiony světa, jsou seznamováni se specifiky světadílů, jejich přírodními a společenskými 
znaky, kulturou, politickými a hospodářskými poměry. Seznamují se se světovými oceány a učí se o makroregionech 
světa (státy EU), o regionálních společenských a politických útvarech (národní a mnohonárodnostní státy apod.), o 
vybraných regionech.  
 
4. Společenské a hospodářské prostředí 
 

 V tomto okruhu ţáci poznávají, jak souvisí přírodní podmínky s funkcí a rozmístěním lidských sídel 
(obyvatelstvo světa). Ţáci získávají znalosti o státech světa, světovém hospodářství, o globalizačních,  společenských, 
politických a hospodářských procesech. 
 
5. Ţivotní prostředí 
 

 Ţáci dovedou pojmenovat různé typy krajiny (přírodní a společenské prostředí), poznávají vztah mezi přírodou a 
společností (principy a zásady ochrany přírody a ţivotního prostředí, chráněná krajinná území přírody, globální 
ekologické  problémy lidstva). Kapitolou ţivotního prostředí  prostupují  téměř všechny tematické okruhy environmentální 
výchovy. 
 
6. Česká republika 
 

 Ţáci samostatně určují zeměpisnou polohu a rozlohu ČR , povrch a  členitost  ČR,  popisují  sousední státy ČR. 
Získávají hlavní údaje o obyvatelstvu a hospodářství České republiky.  Učí se o hospodářském a politickém postavení 
ČR v Evropě a ve světě.  Podrobněji se seznamují se s místním regionem, jeho specifikami a zvláštnostmi, jmenují  
významné kulturní památky. 
 
7. Terénní geografické praxe a aplikace 
 

 Ţák získává základy praktické topografie a orientace v terénu (účastní se cvičení a pozorování v terénu v místní 
krajině – geografické exkurze). Učí se zásadám , chování a jednání  člověka při ohroţení zdraví a ţivota při ţivelních 
pohromách. 
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Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

 
OSV  I.      8 
VDO  II.     3,4 
VGS  III.    2,3 
MKV  IV.   1, 2, 4 
ENV  V.    1, 3, 4 

Předmět  Zeměpis úzce prolíná s uvedenými  předměty – s Fyzikou, Přírodopisem, Chemií,  Dějepisem, 
Občanskou výchovou a  s Výpočetní technikou.  

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí ţáků 
 
Kompetence k učení 

Učitel: 
- vede ţáky k samostatnému čtení z mapy 
- vede ţáky  k vyhledávání informací z různých zdrojů a různým způsobem 

Ţák: 
- samostatně pracuje s učebnicí a atlasem, dokáţe se  orientovat v mapě či atlase a číst v nich 
- samostatně vyhledává a třídí informace a efektivně je vyuţívá při výuce 
- aplikuje znalosti získané v zeměpise do jiných předmětů  a vytváří si postoj k okolnímu světu 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
- zařazuje metody práce, při kterých mohou ţáci sami navrhnout řešení 

Ţák: 
- se snaţí pochopit problém, vyhledá k němu informace a diskutuje o jeho řešení 
- je učitelem veden k samostatným řešením problémů, k zaujímání správných soudů a stanovisek, účastní se 

diskuzí při hledání a řešení problémů, objektivně hodnotí vzniklé situace 
 

Kompetence komunikativní  

Učitel: 
- vede ţáky k aktivní komunikaci mezi sebou a při skupinové práci  

Ţák: 
- se aktivně zapojuje do komunikace s učitelem, nebojí se poţádat o radu či pomoc 
- uţívá správnou zeměpisnou  terminologii 
- dokáţe zodpovědně zpracovat informace přicházející z médií 

 
Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- vede ţáky k práci ve skupinách a tím upevňuje sociální vztahy v kolektivu a přispívá k dobrým mezilidským 

vztahům 
- určuje pravidla při týmové práci 
- koordinuje práci ţáků ve vyučovacím procesu v jednotlivých vyučovacích hodinách 

Ţák: 
- dovede naslouchat a konstruktivně řešit vzniklý problém v kolektivu spoluţáků 
- zná zásady slušného chování ve vyučovací hodině 
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si 

druzí lidé myslí, říkají a dělají 
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 

 
Kompetence občanské  

Učitel: 
- vede ţáky k poznávání svého ţivotního prostředí a k jeho ochraně 

Ţák: 
- si uvědomují následky znečišťování svého okolí v souvislosti s globálním znečišťováním Země 
- respektují odlišnosti různých kultur a ras a dokáţí je respektovat 
- chápe základní ekologické souvislosti  

 
Kompetence pracovní 

Učitel: 
- směřuje ţáky k odpovědnosti  zejména ve vtahu k ţivotnímu prostředí (třídění odpadu, ekologické nakupování) 

Ţák: 
- dokáţe  vyuţít získané informace ve svém volném čase 
- při práci v terénu dbají ţáci ochrany svého zdraví, ţivotního prostředí i ochrany společenských a kulturních 

hodnot    
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět    ZEMĚPIS  

 

Ročník:  6. 
 Tematický celek: ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy                         Učivo - Přesahy a vazby (MV,  PT) 

- Ţák by měl: 

- -určit zeměpisnou polohu a rozlohu ČR a 
její sousední státy 

 

 

 

 

 

- znát přírodní podmínky ČR, popsat 
povrch a jeho členitost 

 

- -uvést hlavní údaje o rozmístění 
obyvatelstva 

 

- -vymezit a lokalizovat území místní 
krajiny a oblasti (regionu) podle bydliště 
nebo školy 

 

 

- charakterizovat přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu 

 

 

- vyhledat na mapách jednotlivé kraje ČR 
a charakterizovat hospodářské poměry, 
přírodní zvláštnosti a kulturní zajímavost 

- Ţák: 

- -ukáţe na mapě hranice ČR a hranice 
sousedních                     

- vyhledává hlavní města sousedních 
států 

- pojmenovává ČR a sousední státy jako 
součást Evropy 

 

- podle mapy popisuje pohoří, vodstvo, 
typy krajiny a rozmístění průmyslových 
center 

 

- -čte z mapy názvy velkých měst  

 

- pojmenovává místní region a obec, ve    
kterém bydlí a v níţ navštěvuje školu 

- vyhledává je na regionální  mapě a    
určuje jejich polohu 

 

- podle mapy určuje přírodní a 
hospodářské podmínky 
Moravskoslezského kraje 

 

- seznamuje se s rozdělením ČR na kraje, 
ví ve  kterém kraji ţije 

 

 

- Česká republika – poloha, rozloha 

 

- -sousední státy a jejich hlavní města 

 

- glóbus, mapa světa,pojem světadíly,oceány  

 

- povrch ČR , vodstvo, nerostné bohatství, a 
jejich vliv na průmysl a zemědělství  

 

 

- krajská města ČR 

 

- dělení ČR (Čechy, Morava, Slezsko) 

 

- zeměpisná poloha místního regionu, rozloha a 
ohraničení vzhledem k okolním regionům 

 

- kulturně historické zajímavosti našeho regionu  

- krajina a její zvláštnosti – sportovní účely 

 

 

- Moravskoslezský kraj – informativně 

 
- VGS: 

- III. 2 
- naše vlast  a Evropa 
- III. 3  
- Evropská unie 
 
 
- MKV: 

- IV.1 
- sociokulturní problémy v ČR  
 
 
- ENV : 

- V. 4 
- naše obec, přírodní zdroje a 
- jejich původ , příroda, kultura a 
- jejich ochrana 
 
 
- MV: 

- -D-významné osobnosti města, 
- vznik Bruntálu,Dny města           
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ZEMĚPIS 

 

Ročník:  7. 
 Tematický celek: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, Přírodní obraz Země,     

                               Terénní  geografické aplikace, Česká republika 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl: 

Geografické informace, zdroje dat, 
kartografie a topografie 

- rozumět základní geografické, 
topografické a kartografické 
terminologii 

 

 

 

- získat osobní představu o prostředí, 
které nás obklopuje, umět ho popsat a 
určit jednoduché vazby, vyjádřit, co 
mu prospívá a škodí 

 

 

Přírodní obraz Země  

- objasnit důsledky pohybů Země 

 

Terénní geografické praxe a aplikace 

- ovládat základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

 

 

 

- uplatňovat v praxi zásady bezpečného 
pohybu a pobytu ve volné přírodě 

Ţák: 

- samostatně rozlišuje pevninu a oceány a 
výškopis a polohopis 

- určuje poledník a rovník 

- charakterizuje jednotlivé druhy map a 
orientuje se v nich 

- určuje hlavní i vedlejší světové strany 

 

- určí polohu Moravskoslezského kraje 

- charakterizuje region Bruntálsko – hustota 
osídlení 

- vyhledá pohoří, které region obklopuje 
(Nízký a Hrubý Jeseník) 

- dovede pojmenovat rizikové ekologické 
faktory 

- ví, ţe planeta Země patří do Sluneční 
soustavy  

- vysvětlí pohyby Země a jejich důsledky 

- seznamuje se s mapou města 

- zná a doplní hlavní a vedlejší světové 
strany do směrové růţice 

- rozlišuje druhy map 

- dovede zorientovat mapu a rozpozná 
značky na mapě 

- se seznamuje  se zásadami chování 
člověka při vzniku ţivelných pohrom 

 

- glóbus a mapa – poledníky a 
rovnoběţky 

- pevnina a oceány  

- druhy map a světové strany 

 

 

 

- poloha, podnebí a přírodní podmínky 
MSK a krajské město 

- města a obce (dopravní síť) 

- nejvyšší vrcholy, znečišťování přírody 
(doprava, průmysl) 

- ekologie v regionu 

 

- Země jako vesmírné těleso – tvar a 
pohyby Země, důsledky pohybů 
(střídání dne a noci, střídání ročních 
období) 

- časová pásma – informativně 

- mapa města 

- druhy map 

- orientace mapy 

- značky na mapě 

- ţivelní pohromy 

OSV 

 I.8.   
- komunikace s jinými národy 
 
VDO 

II.4.   
- prvky demokracie, forma vlád 
 
ENV 

V.1.   
- ekosystémy, poloha státu, 

orientace na mapě 
 

V.3.  
- ekologické problémy ČR, lidské 

aktivity a problémy ţivotního 
prostředí 

 

V.4.   
- vztah člověka a prostředí, 

historický vývoj Země, globální 
oteplování, ekologické problémy,  

- stav ţivotního prostředí 
 
 
MV : 

P - lidská plemena 
           - krajina a stav přírody 
           - vliv osídlení na krajinu 
      Ov- problematika rasismu  
            - historie regionu (památky) 
            - významné osobnosti 
              našeho regionu 
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Česká republika 

- určit zeměpisnou polohu a rozlohu ČR 
a její sousední státy 

 

 

- znát přírodní podmínky ČR, popsat 
povrch a jeho členitost 

 

- uvést hlavní údaje o rozmístění 
obyvatelstva 

 

 

- vymezit a lokalizovat území místní 
krajiny a oblasti (regionu) podle 
bydliště nebo školy 

 

 

 

- charakterizovat přírodní, hospodářské 
a kulturní poměry místního regionu 

 

 

- vyhledat na mapách jednotlivé kraje 
ČR a charakterizovat hospodářské 
poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní 
zajímavosti 

  

 

- vyhledá na mapě ČR a její sousední státy, 
určuje zeměpisnou polohu sousedních 
států 

- porovná rozlohu ČR se sousedními státy 

- popíše a charakterizuje polohu, rozlohu a 
přírodní poměry v ČR 

 

- umí vyjmenovat a ukázat významná města 
ČR 

- umí rozlišovat města dle počtu obyvatel 

 

- lokalizuje na mapě jednotlivé regiony v ČR 

- charakterizuje přírodní podmínky, 
hospodářství, zvláštnosti, kulturní 
zajímavosti jednotlivých regionů 

 

 

-  popíše a posoudí regionální zvláštnosti, 

- typické znaky přírody a osídlení 

 

 

- najde na mapě hlavní město a největší 
města ČR  

- specifikuje a rozlišuje další národnosti 
ţijící v ČR 

 

 

- zeměpisná poloha, rozloha, 
hospodářské a politické postavení ČR v 
Evropě a ve světě 

 

- členitost a přírodní poměry ČR 

 

 

- významná města ČR 

- obyvatelstvo ČR 

 

 

- regiony ČR – krajské členění, krajská 
města, případná spolupráce se 
sousedními státy 

- místní region, zeměpisná poloha, 
kritéria pro vymezení místního regionu 

 

- charakteristika oblasti, přírodní poměry, 
cestovní ruch, průmysl a kultura 

 

 

- obyvatelstvo a města 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MKV 

IV.1 
- respektování zvláštností různých 

etnik 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ZEMĚPIS 

 

Ročník:  8. 

 

 Tematický celek: Regiony světa, Společenské a hospodářské prostředí, Ţivotní prostředí 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl: 

Regiony světa 

- vyhledat na mapách jednotlivé 
světadíly a oceány 

 

 

- rozlišit zásadní přírodní a 
společenské znaky světových regionů 

 

 

- charakterizovat  polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů,  oceánů a 
vybraných států 

 

 

Společenské a hospodářské prostředí 

- vědět, jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí a rozmístěním lidských sídel 

 

- vyhledat na mapách nejznámější 
oblasti cestovního ruchu a rekreace 

 

 

 

Ţák: 

- vyhledá na mapě Evropu 

- určí její polohu a porovnává její velikost 
s ostatními světadíly 

 

- rozdělí Evropu do zeměpisných oblastí 
(severní Evropa, jiţní Evropa, ap.) 

- provede porovnání přírodních a 
společenských znaků jednotlivých států 
Evropy (povrch, obyvatelstvo ap.) 

- ukáţe státy, které patří do EU 

- seznámí se  s jazykovými,náboţenskými 
a kulturními rozdíly 

- rozlišuje a porovnává státy Evropy podle 
zeměpisné polohy a počtu obyvatelstva 

- vyhledá v Evropě stát a jeho hlavní město 

 

- chápe postup osídlování Evropy 

- seznámí se s pojmem migrace v 
evropském měřítku 

- seznamuje se s nabídkou cestovních 
kanceláří a vyhledává zajímavé  oblasti 
Evropy pro rekreaci 

 

- popíše pomocí obecně zeměpisných map 
podnebí, vodstvo, rostlinstvo a ţivočišstvo 
dané lokality 

 

-  Evropa jako světadíl  

 

 

 

- Evropa, odlišnost od Asie, čtení map 
zeměpisných i politických 

- přírodní a společenské znaky Evropy 

 

 

 

 

- poloha, povrch, vodstvo, podnebí, 

- Evropa, rostlinstvo, ţivočišstvo 

 

- Evropa, typy krajin - tundra, tajga, step 
apod. 

- osídlování Evropy 

 

- oblasti cestovního ruchu v Evropě, 
katalogy CK 

 

- Severní Evropa 

- Západní Evropa 

  
OSV 

I. 8 
- komunikace s jinými národy 

 
VDO 

II.4  
- prvky demokracie, forma vlády,   
- orientace v Evropě 
 
ENV 

III.2   
- poloha států na mapě   
        Evropy,orientace na mapě  
III.3  
- ţivot v evropském i 

mezinárodním  prostoru, 
        integrace, spolupráce zemí  EU, 
        nebezpečí terorismu 
 
 
MKV 

IV.2  
- politické a sociální konflikty, 
        tolerance, výchova proti rasismu 
IV.4   
- rozdílné podmínky ţivota lidí  
        v různých částech Evropy 

ENV 

V.1 
- význam evropských ekosystémů 
- přírodní a uměle vytvořené 

ekosystémy 
- klady a zápory kulturní krajiny 

(přetváření krajiny člověkem) 
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Ţivotní prostředí 

- umět  pojmenovat různé krajiny jako 
součást pevninské části krajinné 
sféry, rozlišit na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce 
krajin 

 

- znát příklady přírodních a kulturních 
krajinných sloţek 

 

- uvést na vybraných příkladech 
závaţné důsledky a rizika přírodních 
a společenských vlivů na ţivotní 
prostředí 

 

Terénní geografické praxe a aplikace 

- ovládat základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

 

 

 

 

- uplatňovat v praxi zásady 
bezpečného pobytu a pohybu ve 
volné přírodě 

 

 

- popíše a posoudí zvláštnosti,typické 
znaky přírody a kultury 

 

- vyhledá a popíše ostrov, poloostrov a 
vysvětlí moţná rizika 

 

 

 

- vymezí globální problémy, hledá jejich 
příčiny, diskutuje o moţných důsledcích a 
hledá řešení 

 

 

- umí vyhledat dané orientační body a 
dokáţe je pouţít 

- dovede vyuţít hlavní orientační body 

- rozpozná pravou a levou stranu na mapě 
a  v terénu 

- se umí  podle mapy v terénu orientovat 

 

- se seznamuje se  základními poznatky    
o ochraně obyvatelstva v případě havárií 
s únikem nebezpečných látek a při 
radiačních haváriích 

 

 

- Střední Evropa 

- Jiţní Evropa 

- Jihovýchodní Evropa 

- Východní Evropa 

 

 

 

 

- ohroţení existence lidstva, ekologie a 
ţivotní prostředí 

 

 

 

- určování vzdáleností dle měřítka mapy 

- vzdálenost dvou bodů na plánu města 
a časová orientace 

- pravolevá orientace na plánu města 

 

 

 

- nebezpečné látky a radiační havárie 

 

 

 
 
V.2 
- význam vody a ovzduší pro ţivot 

na Zemi 
- ohroţení ekosystémů 
V.3 
- vliv průmyslu na ţivotní prostředí 
- hospodaření s odpady 
- význam ochrany přírody 
V.4 
- ţivotní prostředí a zdraví 
- zdravý ţivotní styl 
 
  MV: 

  M- porovnávání polohy, orovnávání 
       počtu obyvatelstva 
  P -ţivotní prostředí, ekologie, vliv    
      prostředí na zdraví lidí, ţivot   
       v přírodní a kulturní krajině,  vliv  
       osídlení na krajinu, produkty  
       rostlinné a ţivočišné výroby 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  ZEMĚPIS 

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Regiony světa, Společenské a hospodářské prostředí,  Ţivotní prostředí 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl: 

Regiony světa 

 vyhledat na mapách jednotlivé 
světadíly a oceány 

 

 

 

 rozlišit zásadní a společenské znaky 
světových regionů 

 

 

 

 charakterizovat polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a 
vybraných států 

 

 

Společenské a hospodářské prostředí 

 vědět jak přírodní podmínky souvisí 
s funkcí a rozmístěním lidských sídel 

 

 vyhledat na mapách nejznámější 
oblasti cestovního ruchu a rekreace 

 

 

Ţák: 

 

 vyhledá Evropu, Asii, Ameriku, Austrálii, 
Afriku, Antarktidu 

 vyhledá Tichý , Atlantský, Indický  a 
Severní ledový oceán 

 určí jejich polohu světadílů s uţitím mapy 

 rozliší jednotlivé územní celky 
v jednotlivých světadílech 

 provádí porovnání jednotlivých států 
(povrch, podnebí) 

 

 seznámí se s některými státy EU 

 seznámí se s jazykovými, náboţenskými a 
kulturními rozdíly v Africe 

 najde nejvýznamnější státy Afriky 

 podle teplotních pásem charakterizuje 
přírodní a hospodářské poměry vybraných 
světadílů 

 uvede, vyhledá a charakterizuje státy 
severní Ameriky podle zeměpisné polohy a 
orientuje se na politické mapě světa 

 chápe postup osídlování Země 

 seznámí se s pojmem migrace 
obyvatelstva ve světovém měřítku 

 seznamuje se z nabídkou cestovních 
kanceláří a vyhledává nejzajímavější 
oblasti pro rekreaci 

 

 

 světadíly, základní informace o 
jednotlivých světadílech 

 odlišnost od Evropy, čtení map 

 poloha, povrch, vodstvo, podnebí 

 

 Asie   Jihozápadní Asie 

                 Jiţní Asie 

                 Jihovýchodní Asie   

                 Východní Asie   

 Afrika  Severní Afrika                                        

                  Tropická Afrika  

                  Jiţní Afrika 

 Amerika Kanada 

                  Spojené státy americké (USA) 

                  Střední Amerika 

                  Jiţní Amerika 

 Austrálie, Australský svaz Oceánie 

 Antarktida 

 Oceány 

 osídlování a migrace obyvatelstva 

 

 cestovní ruch, rekreace, CK 

 
   VDO 

   II.4. 
-  prvky vlády, demokracie,totalita 
   vztahy mezi státy světa 
   II.3.  
-  politické a sociální konflikty 
 
   MKV 

   IV.1.  
-  nebezpečí terorismu 
   IV.2.  
-  vzájemné vztahy mezi národy,   
   cestování, návštěvy v zahraničí 
-  mezinárodní spolupráce 
-  tolerance, výchova proti rasismu 
   IV.4.  
-  jednání s lidmi jednotlivých národů,  
   naslouchání, národnostní menšiny,     
   rasismus 
-  kultura a tradice 
   ENV 

   V.3. 
-  pokrok lidstva jeho vliv na   
   hospodářství a ţivotní prostředí    
   těţba, průmyslové závody) 
   V.4.   
- šetření surovinami 
 
  MV: 

  ČJ 
- pozdrav v cizím jazyce 
  OV 
- rozdílné podmínky ţivota lidí   
  v různých částech světa 
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Ţivotní prostředí 

 umět pojmenovat různé krajiny jako 
součást pevninské části krajinné sféry, 
rozlišit na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 

 znát příklady přírodních a kulturních 
krajinných sloţek 

 

 

 

 uvést na vybraných příkladech 
závaţné důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na ţivotní 
prostředí 

Terénní geografické praxe a aplikace 

 ovládat základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

 

 

 

 uplatňovat v praxi zásady bezpečného 
pobytu a pohybu ve volné přírodě 

 

 

 

 popíše pomocí obecně zeměpisných map 
podnebí, vodstvo, rostlinstvo a ţivočišstvo 
Zeměkoule 

 

 popíše a posoudí zvláštnosti, typické 
znaky přírody a kultury v jednotlivých 
světadílech 

 vyhledá a popíše nejznámější ostrovy a 
poloostrovy světa 

 reaguje na aktuální přírodní katastrofy ve 
svět 

 

 

 dovede zorientovat a samostatně pracovat 
s mapou 

 ve volném terénu zvládá a vykonává dané 
poţadavky 

 

 dovede vyjmenovat opatření a chování 
člověka při mimořádných situacích 

 

 

 typy krajin, jejich specifické znak  

      funkce 

 

 

 zvláštnosti a základní znaky přírody 

 kultura světadílů 

 příroda, zvláštnosti ostrovů a  

      poloostrovů 

 přírodní katastrofy a jejich příčiny 

 

 

 pohyb a orientace ve volném terénu 

 

 

 

 ochrana člověka za mimořádných  

     situacích ( mimořádné situace, ţivelné 

     pohromy, nebezpečné látky, radiační  

     záření ) 

  
 
 CH 
- vyuţití nerostných surovin 
 
 
  PV 
- suroviny pro přípravu pokrmů 
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V Ý T V A R N Á   V Ý C H O V A 

 
CHARAKTERISTIKA  PŘEDMĚTU 
 
Obsahové,  časové a organizační vymezení předmětu 
 
Předmět Výtvarná výchova je utvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. 

Hlavním obsahem a cílem Výtvarné výchovy je estetické osvojování přírody a světa kolem nás prostřednictvím 
výtvarných činností. Předmět dává výrazný prostor ţákům k uplatnění jejich vlastních tvořivých schopností, k vyjádření 
jejich pocitů a nálad, jejich fantazie a vlastního výtvarného záměru. Vzhledem k relaxačnímu charakteru předmětu je dán 
ţákovi prostor pro uvolnění napětí z výuky, prostor pro vlastní projev. Zdokonalování se ţáka ve výtvarných technikách 
přispívá rovněţ k uvolnění jemné motoriky a získávání různých dovedností. 

Škola si v tomto předmětu klade za cíl představit  výtvarná díla ţáků veřejnosti prostřednictvím jejich stálých výtvarných 
expozic  v místech veřejnosti přístupných, jak to praktikovala i v minulosti. I nadále zůstává prioritou školy estetizace 
prostor budov školy, na níţ se podílí samotní ţáci nejen výtvarným záměrem, ale i jeho instalací. 
 Volba různých výtvarných technik bude zcela závislá na sloţení třídy a individuálních schopnostech ţáků. Při 
práci je velký důraz kladen na vztahy mezi ţáky, neboť řada výtvarných zobrazení je kolektivním dílem skupin ţáků, kteří 
se podílejí  na výtvarných projektech, do nichţ často budou zapojováni i ţáci různých věkových kategorií. Ţáci jsou 
v průběhu celé docházky vedeni k ochraně výtvarné výzdoby v interiérech školy.   
 Ve výtvarné výchově získávají ţáci komplexní pohled na výtvarné umění , na jeho přínos z minulosti a jeho odkaz 
současným generacím, učí se ochraně všech památek. Jsou upozorňováni na nevhodnost  „výtvarných projevů“  na 
exteriérech budov jako projevů vandalismu s následnou trestní odpovědností. 
 
Výtvarná výchova je vyučována jako samostatný předmět s dotací 1 hodina týdně v 6. – 9.ročníku, s  moţností 

propojení či individuálního spojení s pracovním vyučováním dle předchozí dohody vyučujícího s vedením školy. 
Výuka probíhá v učebně  výtvarné výchovy, pracuje se rovněţ v učebně výpočetní techniky a multifunkční učebně a 
mimo budovu školy  vznikají práce v plenéru. 
   
Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

 
OSV –  I.1, 2, 4, 5 ,6, 7, 9, 10,11 
MKV – IV.1, 2 ,4 
ENV –  V.3,4,6, 7 
     
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků: 
 
Kompetence k učení 
 
Učitel: 

                
- vede ţáky k samostatnému pozorování všech objektů výtvarného zájmu včetně přírody 
- vede ţáky k pouţívání výtvarné terminologie 
- vede ţáky k vyhledávání informací o autorech, technikách a námětech výtvarného umění 
- k danému tématu volí vhodnou motivaci dle individuality ţáka 

 
Ţák: 

- samostatně pozoruje a vnímá realitu ke zpracování  výtvarných námětů 
- vyuţívá výtvarných poznatků v dalších činnostech 
- se seznamuje s významnými výtvarnými díly význačných českých i světových autorů 

 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

- vede ţáka k pochopení a promyšlení zadaného tématu 
- zadává úkoly takovým způsobem, který umoţní zpracování tématu několika moţnostmi 
- učí ţáka vyuţívat vlastní zkušenosti 

 
Ţák 

- hledá nejvhodnější způsob k řešení a zpracování  výtvarného námětu 
- ţák kombinuje osvojené techniky k dosaţení výtvarného efektu 

 
Komunikativní kompetence 
 
Učitel 

- vede ţáky ke skupinové práci, zaloţené na komunikaci a respektování názoru druhých 
- dbá na rozvoj slovní zásoby včetně výtvarných pojmů 
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- dohlíţí na dodrţování etiky a komunikace 
 
Ţák 

- porozumí výtvarnému záměru a reaguje na motivaci  
- vyjadřuje své postoje, názory a učí se je vhodně prezentovat při popisu svého výtvarného díla 
- snaţí se verbální i neverbální formou vyjádřit své pocity, emoce  a postřehy 
- vhodně a věcně komunikuje na zvolené výtvarné téma v kolektivu 

 
Sociální a personální kompetence 
 
Učitel 

- dodává ţákům sebedůvěru ve všech výtvarných  činnostech 
- umoţňuje ţákům zaţít úspěch 
- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivce i způsobu zpracování výtvarného záměru 

 
Ţák 

- se učí  respektovat pravidla týmové práce 
- respektuje všechny  členy skupiny 
- se snaţí kladně ovlivnit  kvalitu společné  práce 
- nenechá se odradit nezdarem 

 
Kompetence občanské 
 
Učitel 

- vede ţáky ke vzájemné pomoci 
- učí ţáka obhájit svůj názor týkající se ztvárnění skutečnosti 
- podporuje občanské cítění ţáků při vytváření propagačních materiálů 
- vede ţáky k ochraně nejen školního výtvarného majetku, ale i veřejného 

 
Ţák 

- vytváří plakáty a upoutávky pro prezentaci školy , propaguje akce školy 
- respektuje a snaţí se chápat názor druhých 
- prezentuje svoji práci a účastní se výtvarných soutěţí 
- neničí výtvarnou výzdobu interiéru školy ani nikde na veřejnosti 

 
 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

- vede ţáky k dodrţování pravidel bezpečnosti při práci s výtvarnými materiály 
- vede ţáky ke správným způsobům uţití  materiálu, nástrojů 
- dbá na šetrné a úsporné zacházení s veškerým výtvarným materiálem 

 
Ţák 

- vytváří si kladný vztah k výtvarné práci  
- je veden ke koncentraci na svou práci, její dokončení a dodrţuje vymezená pravidla 
- respektuje různé pracovní podmínky (výtvarná učebna, učebna PC, práce v plenéru) 
- zachází šetrně a vhodně s výtvarným materiálem, dbá na úklid svého pracovního místa 
- podílí se na výzdobě školy   
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

Ročník:  6.   

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- uplatňovat základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţák: 

- prohlubuje a zdokonaluje techniky   

- se snaţí  pouţívat vhodné výtvarné 
techniky na základě svých výtvarných 
schopností a dovedností ve 
výtvarné oblasti ( malba, kresba, 
kolorovaná kresba, koláţ, otisky, 
frotáţ, stříhání, nalepování, grafika – 
otisk, vosková technika ) 

- prezentuje a porovnává své výtvarné 
práce s pracemi spoluţáků 

 

 

 

 

- aranţuje – přírodní materiál ( lidové 
zvyky, obyčeje, tradice ) 

 

 

 

 

- zachytí fázový pohyb – kreslený film 

 

 

 

- vytváří mozaiky ( papír, keramika, 
kamínky, přírodní materiál….) 

      

  prostorové vytváření 

- vyjádřit situaci v prostředí, děj a vztahy 
vhodným výběrem a velikostí obrazových 
prvků, světelným a barevným kontrastem      
(malba, kresba, kolorovaná kresba, koláţ, 
otisky, frotáţ, stříhání, nalepování, grafika – 
otisk, vosková technika ) 

 

 

 

 

 

       zobrazování přírod. a uměl. forem 

- výtvarně vnímat, analyzovat a zobrazit 
výtvarný celek z přírodních a umělých 
objektů, vyjádřit barevné vztahy objektů a 
pozadí 

- rozvíjet estetický vztah ke kráse přírody a 
předmětů 

- rozvíjet zobrazování figur, uplatnit světelný 
a barevný kontrast, vyjádření záţitků 

 

 

       dekorativní práce 

- výtvarné řešení dekorativní plochy 

 

 

 
 
OSV  

I.1 
- cvičení smyslového vnímání,            
  pozornosti a soustředění 
I.4  
- dobrá organizace času, uvolnění 
  relaxace, hledání pomoci při 
  potíţích  
I.7 
- spolupracuje s druhými, 
respektování, podpora a pomoc 
 
MKV 

 
IV.2 
- podílení se na spolupráci, toleranci  
  bez ohledu na rasovou příslušnost 
IV. 4 
- poznávání jiných kultur a jejich 
  odlišnosti 
 
ENV 

V.3  
- práce s odpadovými materiály a 
  plasty 
V. 4  
- náš ţivotní styl, ekologický 
  problém 
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- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního 
tvůrčího záměru, vyuţívat jejich 
vlastnosti a vztahy, pojmenovat je ve 
výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních, vnímat a porovnávat jejich 
uplatnění v běţné i umělecké produkci 

 

 

 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých 
vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, hledat a zvolit pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy, zhodnotit a prezentovat 
výsledek své tvorby,porovnávat jej 
s výsledky ostatních 

 

 

 

 

 

- vnímat a porovnávat výsledky běţné i 
umělecké produkce, slovně vyjádřit 
své potřeby a pocity 

 

- vytváří kompozice - kresba různým 
materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, 
linie,  

- malba – hry s barvou, míchání barev 

 

- pracuje s plochou  

 

- demonstruje výtvarné práce – vytváří 
si představu celkové úrovně a 
esteticky je hodnotí 

 

- za pomoci učitele volí vhodnou 
techniku, uplatňuje osobitý přístup a 
zkušenosti  z vlastního vnímání a 
představ  

 

- umí barevně ztvárnit své představy, 
myšlenky a fantazie 

- učí se vybírat a třídit výsledky 
vlastních tvůrčích výsledků pro 
prezentaci, vysvětlit vlastní tvůrčí 
záměr, porovnávat a hodnotit 

 

- účastní se zvláštních organizačních 
forem – návštěvy výstav, galerií, 
muzeí, památek, fotografie, 
elektronických obrazů, film….. 

- napodobuje umělecká díla přímým 
záţitkem a aktivní účastí 

 

- vystiţení tvaru, struktury materiálu, práce 
s linií, experimentování, objevování 
jedinečných, originálních řešení 

- vyuţívá kombinaci barev a výrazové 
moţnosti 

- techniky plastického vyjadřování- válení, 
otisky, nalepování - modeluje z hlíny, 
plastelíny, papíru, sádry, drátu, kašírování 

- učí se hodnotit individuální výtvarné řešení, 
estetické i obsahové kvality 

 

- individuální přístup, výběr a kombinace 
metod na základě konkrétního úkolu, 
námětu a techniky 

- výtvarné vnímání, vyjádření pocitů, nálad a 
zapojení fantazie 

- vytváření představy o celkové úrovni  

  

- nacházet přiměřená kritéria hodnocení  
výsledku prací 

 

 

 

- prohlubování a rozvíjení estetického názoru 
a vkusu 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

 

Ročník:  7.   

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- uplatňovat základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního 
tvůrčího záměru, vyuţívat jejich 
vlastnosti a vztahy, pojmenovat je ve 
výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních, vnímat a porovnávat jejich  

 

Ţák: 

- pouţívá vhodné výtvarné techniky na 
základě svých výtvarných schopností 
a dovedností 

- kombinuje techniky 

- vyjadřuje pohyb malbou  

 

 

- tvoří návrhy a vyrábí mozaiky, vitráţe 

 

 

 

 

- ilustruje písně, povídky, říkanky, 
pohádky ( jak na mne působí hudba, 
poezie, ústní lid. tvořivost ) 

 

 

- umí odvozovat přírodní a umělé formy 

 

 

- pouţívá kresbu různým materiálem – 
rudka, uhel,  kompozice v ploše 

- vyjadřuje se pomocí symboliky  barev , 
malba – hry s barvou, míchání barev 

-  

        prostorové vytváření 

- rozvíjet představivost a cit pro prostorové 
formy vyjádřit děj a prostor na ploše 
rozmístěním obrazových prvků v prostředí  

 

 

 

       dekorativní práce 

- dekorativní řešení plochy rytmizováním, 
symetrickým i volně vyváţeným 
komponováním dekorativním prvků a barev 

 

       tématické práce 

- tvořivé a osobité výtvarné vyjádření 
uměleckého textu 

- vyjádřit děj a vztahy v prostředí, odlišit 
popředí od pozadí kresbou, případně 
barvou, uplatnit kontrast barev a stínů 

       zobrazování přírodnin 

- dřevo, kůra,tkáně rostlin, nerosty, schránky 
mořských ţivočichů… 

 

- vystiţení tvaru, struktury materiálu, práce 
s linií, experimentování, objevování 
jedinečných, originálních řešení 

- vyuţívá kombinaci, symboliku barev a 
výrazové moţnosti 

- techniky plastického vyjadřování 

 
OSV  

I.1 
- své pocity vyjadřuje tvůrčí prací 
I.2   
- dokáţe si uvědomit své problémy 
  související s výtvarnou realizací 
I.5  
- pruţnost nápadů, originalita 
I.10 
- volba výtvarné techniky a  
  zpracování daného tématu 
 I.11 
- vytváření si kladného vztahu 
  k uměleckému dílu a poznávání 
  estetické kvality  
 
MKV 

IV.1 
- respektuje jedinečnost kaţdého 
  člověka a jeho individuální  
  zvláštnosti 
IV.2  
- podílení se na spolupráci, 
  tolerance, spolupráce bez ohledu na 
  příslušnost 
 

ENV 

V.3  
- práce s odpadovými materiály a 
  plasty 
V.4  
- uvědomění si ochrany ţivotního 
  prostředí 
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uplatnění v běţné i umělecké produkci 

 

 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých 
vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, hledat a zvolit pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy, zhodnotit a prezentovat 
výsledek své tvorby,porovnávat jej 
s výsledky ostatních 

 

 

 

 

 

 

 

- vnímat a porovnávat výsledky běţné i 
umělecké produkce, slovně vyjádřit 
své potřeby a pocity 

- ztvárňuje modelováním z hlíny, 
plastelíny, papíru, sádry, drátu a 
kašírováním – prostorové vyjádření, 
figury, duté tvary 

 

- demonstruje výtvarné práce – vytváří 
si představu celkové úrovně a učí se 
esteticky hodnotit 

 

- s pomocí motivace učitele vytváří 
samostatné návrhy a volí vhodnou 
techniku, uplatňuje osobitý přístup a 
zkušenosti  z vlastního vnímání a 
představ ( objem – kresba předmětů – 
ovál, kruh, stínování, barevné potrubí ) 

- umí vysvětlit vlastní tvůrčí záměr, volí 
práce pro výstavy školy a prezentaci, 
podílí se na instalaci a aranţování  

 

 

- účastní se zvláštních organizačních 
forem – návštěvy výstav, galerií, 
muzeí, památek, fotografie, 
elektronické.obrazy, film…..a vyjadřuje 
svou přímou účastí 

 

- seznamuje se s ţivotem a díly 

- Leonardo da Vinci, Michelangelo 
Buonarroti, impresionisté 

 

 

 

 

 

- hodnocení  individuálního  výtvarného 
řešení, estetické i obsahové kvality 

 

 

- individuální přístup, výběr a kombinace 
metod na základě konkrétního úkolu, 
námětu a techniky 

- výtvarné vnímání, vyjádření pocitů, nálad a 
zapojení fantazie 

- vytváření představy o celkové úrovni   

- nacházet přiměřená kritéria hodnocení  
výsledku prací 

 

- prohlubování a rozvíjení estetického názoru 
a vkusu 

 

 

 

 

- ţivot velikánů umělecké tvorby, slovní a 
obrazová dokumentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 127 

Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Ročník:  8.   

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- uplatňovat základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty 
v ploše i prostoru podle vlastního 
tvůrčího záměru, vyuţívat jejich 
vlastnosti a vztahy, pojmenovat je ve 
výsledcích vlastní tvorby i tvorby 
ostatních, vnímat a porovnávat jejich 
uplatnění v běţné i umělecké produkci 

 

 

 

 

Ţák: 

- chápe a dovede zachytit předměty 
v prostoru 

- samostatně vyjádří na papír světlo a 
stín  

- snaţí se zachytit skutečnost  

- se učí principům práce ve skupině, 
pouţívá a zdokonaluje různé výtvarné 
techniky dle aktuální potřeby a povahy 
projektu 

- při práci uplatňuje vlastní fantazii a 
nabyté zkušenosti 

- sloţitější  úkony zvládá s pomocí 
vyučujícího 

- při tvorbě výtvarného díla vyuţívá 
specifických vlastností materiálů a 
vhodně se je snaţí vyuţít 

 

- se učí základům perspektivy 

- s pomocí dovede umísťovat předměty 
do prostoru dle svých schopností a 
představivosti 

- zvládá  zachytit lidské tělo a jeho 
hlavní části, učí se jej představit 
v různých polohách a v oděvu 

- zaměřuje se na viditelné detaily a 
snaţí se je správně zakomponovat do 
své práce  

- pojmenuje základní barvy i doplňkové 
barvy 

       základy stínování 

- pochopit základy stínování a dopad světla 
na předměty, zdokonalování technik kresby 
– způsoby stínování a kontrast 

 

 

        projekty 

- kolektivní práce na aktuálně zadaných 
projektech (práce s papírem, odpadovými 
materiály, přírodními materiály, textilem, 
barvami a fantazií) 

 

 

 

 

 

 

       prostor a 3d představivost 

- vnímat prostor a vyjádřit jej na pracovní 
plochu 

 

 

       proporce lidského těla 

- základní části lidského těla a jejich správné 
výtvarné podání 

       barvy a odstíny, míchání barev 

- základní barvy a míchání odstínů 

 
  OSV  

I.1   
 - cvičení smyslového vnímání, 
   pozornosti a soustředění 
I.5   
 - rozvoj nápadů a tvořivosti při  
    výtvarné produkci 
I.6   
 - poznávání nových zkušeností, 
    technik a materiálů 
I.7    
 - vytváření vztahů mezi spoluţáky 
I.11 
 - vytváření nových postojů k estetice  
 
   MKV 

IV.2  
 - rozvíjení vztahů v kolektivu při 
   skupinové práci 
IV. 4 
 - poznávání jiných kultur a jejich 
   pojetí výtvarného umění 
 
   ENV 

V.4  
 - práce na ekologické témata 
V.3  
 - výtvarné aktivity zaměřené na  
   problémy se znečišťováním  
   ţivotního prostředí 
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- při vlastní tvorbě vycházet ze svých 
vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, hledat a zvolit pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy, zhodnotit a prezentovat 
výsledek své tvorby,porovnávat jej 
s výsledky ostatních 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vnímat a porovnávat výsledky běţné i 
umělecké produkce, slovně vyjádřit 
své potřeby a pocity 

 

- mícháním poznává nové odstíny a učí 
se je pojmenovat 

- vyuţívá barev a odstínů k vlastní 
tvorbě 

- chápe postupy při nanášení barev 
(krytí barev) a při práci postupuje od 
nejsvětlejších po tmavé 

 

- samostatně a účelně vyhledává, 
případně tiskne inspirace a náměty 
pro své výtvarné práce 

- se seznamuje se základy a pravidly 
práce v grafických editorech  

- zkoumá a objevuje nástroje a jejich 
funkce 

- zkouší jednoduché koláţe a úpravu 
fotografií 

 

- aktivně porovnává své výtvarné práce 
s pracemi spoluţáků, dokáţe 
prezentovat své dílo před skupinou a 
tvoří si vlastní názor na své výtvory i 
výtvory ostatních spoluţáků  

 

- se účastní výstav se zaměřením na 
výtvarné umění a fotografii 

 

- získává představu o výtvarném umění 
20. století a je informován o 
nejznámějších směrech výtvarného 
umění a je seznámen s nejznámějšími 
díly umělců 20. století 

 

 

 

 

 

 

 

       práce v grafických editorech 

- uţití PC , tiskárny a internetu při hledání 
inspirace a námětů pro tvorbu výtvarného 
díla 

- uţití grafických editorů pro úpravu fotografií, 
či úpravu podkladů pro výtvarnou činnost 

 

 

 

 

- prohlubování a rozvíjení estetického vkusu 
a svých názorů  

 

 

 

- zvláštní organizační formy – návštěvy 
výstav, galerií, muzeí, památek, fotografie 

 

- ţivot velikánů umělecké tvorby, slovní a 
obrazová dokumentace  
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

 

Ročník:  9.   

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl:  

- uplatňovat základní dovednosti při 
přípravě, realizaci a prezentaci 
vlastního tvůrčího záměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- při vlastní tvorbě vycházet ze svých 
vlastních zkušeností, představ a 
myšlenek, hledat a zvolit pro jejich 
vyjádření nejvhodnější prostředky a 
postupy, zhodnotit a prezentovat 
výsledek své tvorby,porovnávat jej 
s výsledky ostatních 

 

 

 

 

Ţák: 

- zvládá dosud naučené výtvarné 
techniky a k danému tématu 
samostatně vybírá tu nejvhodnější 

- samostatně zpracovává a řeší zadané 
náměty pomocí linií, barev a materiálů 
při vytváření  plošných  i prostorových 
výtvarných děl 

 

- se zdokonaluje a samostatně pracuje 
na zadaných tématech pod vedením 
vyučujícího 

- samostatně řeší i sloţitější úkony a 
vzniklé problémy při práci 

- se aktivně zapojuje a podílí se na 
práci ve skupině 

- samostatně vybírá a třídí materiály 
vhodné pro dané téma 

 

- vhodně vyuţívá různých výtvarných 
technik k dosaţení vlastní vize, 
myšlenek a představ 

- -při práci vyuţívá nabyté zkušenosti 
z předešlých ročníků  

- nalézá nové techniky a tím získává 
nové zkušenosti 

 

- se zdokonaluje v uţívání nástrojů 
v graf. editorech a rozšiřuje je o nové 
a sloţitější nástroje 

      uplatňování naučených výtvarných  

      technik 

- znát základní výtvarné techniky 
z předchozích ročníků a účelně je 
uplatňovat a rozvíjet v praxi 

 

 

 

      projekty 

- kolektivní práce na aktuálně zadaných 
projektech 

 

 

 

 

      vlastní tvorba 

- kombinování technik k dosaţení vlastních 
představ a myšlenek 

 

 

 

      práce v grafických editorech 

- zdokonalování práce se základními nástroji 
editorů  

 
 
OSV  

I.1 
- poznávání nových materiálů a  
  metod dosaţení nejlepších moţných 
  výsledků 
I.5 
- rozvíjení výtvarné kreativity a 
  nápadů 
I.7 
- vztahy v pracovním kolektivu i 
  s ostatními spoluţáky 
I.9  
- spolupráce a vztahy v kolektivu 
 
MKV 

IV.2  
- sebepoznávání, poznávání 
  spoluţáků při spolupráci 
IV. 4  
- inspirace a náměty z jiných kultur 
 
ENV 

V. 4  
- výtvarná interpretace ţivotního 
  prostředí a jeho znečištění 
V. 3  
- programy zaměřené k ekologii a 
  růstu ekologického vědomí 
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- vnímat a porovnávat výsledky běţné i 
umělecké produkce, slovně vyjádřit 
své potřeby a pocity 

 

- se pokouší o sloţitější úpravy 
fotografií jako podklad pro další tvorbu 

 

- má ucelenou představu o výsledku 
svého výtvarného pojetí díla, dovede 
jej porovnat s výsledným dílem a 
zhodnotit (samostatně nachází 
nedostatky a chyby) 

- prezentuje své výtvory a dokáţe je 
obhájit 

 

- je informován o ţivotě a dílech 
nejvýznamnějších umělců druhé 
poloviny 20. století  

 

- v rámci výtvarné výchovy navštěvuje 
výstavy zaměřené na výtvarné umění 
a fotografii  

 

 

 

 

 

- prezentace a hodnocení výtvarných prací 

 

 

 

 

- ţivot velikánů umělecké tvorby, slovní a 
obrazová dokumentace 

 

- zvláštní organizační formy – návštěvy 
výstav, galerií, muzeí, památek, fotografie 
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H U D E B N Í     V Ý CH O V A  
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ  A  ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 

 
Hudební výchova je utvořena ze vzdělávací oblasti Umění a kultura.    
Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u ţáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje 

schopnost hudbu emocionálně proţít a poskytuje pohled do hudební kultury. Hlavními sloţkami předmětu jsou zpěv , 
poslech hudby a jednoduchý hudební doprovod. Uvedené hudební činnosti podporují u ţáků rozvoj hudebních 
schopností a individuálních hudebních dovedností – sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, 
hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Ţáci jsou v Hudební výchově vedeni prostřednictvím všech zmíněných 
činností k porozumění hudbě a  jejímu aktivnímu vnímání.  Poslechem se učí hudbu citově proţívat a soustředit se. Ţáci 
jsou rovněţ vedeni k tomu, aby vyjadřovali a srovnávali své dojmy z poslechu různých hudebních skladeb. Všechny 
hudební činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují. Jejich výběr a kombinace záleţí na vyučujícím, na druhu 
hudby, se kterým právě ve výuce pracuje. Cílem hudební výchovy je chápání „hudebního jazyka“ jako určité formy 
komunikace, způsobu pochopení různých národů a národností. Ţáci se učí rozlišit jednotlivé hudební ţánry a hudební 
styly současnosti, hudbu vnímají jako nedílnou součást kaţdodenního ţivota.  Předmět má výrazně relaxační charakter, 
posiluje emocionální stránku ţáka, podporuje jeho vlastní  hudební tvořivé schopnosti. Významně se podílí na utváření 
ţákovy osobnosti. 

Vztah ţáků k hudbě je podporován návštěvami koncertů, hudebních představení, aktivní účastí  ţáků 
v hudebních soutěţích školy.  Při těchto příleţitostech se ţáci učí kulturnímu chování a vystupování. Hudebně nadané 
ţáky je potřeba podněcovat a vést k tomu, aby své nadání a schopnosti vyuţívali a uplatňovali. 

K dosaţení cílů hudební výchovy je třeba, aby si ţáci při vhodně volených činnostech osvojili některé z lidových 
a umělých písní, vhodné jednoduché instrumentální dovednosti, aby jim byla dána moţnost vyjadřovat hudbu pohybem a 
v neposlední řadě aby byli seznamováni se skladbami nejznámějších našich a evropských hudebních skladatelů. 
 
 Hudební výchova je  vyučována  jako samostatný předmět ve všech ročnících druhého stupně v následující 
časové dotaci: 6. – 9. ročník 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v odborné posluchárně -  v hudebně  

a   v multifunkční  učebně.  
  
 Předmětem prolínají  tato průřezové témata v uvedených tematických okruzích: 
 

OSV   -   I. 1, 5, 6, 7, 8 ,9 
VDO  -   II. 2 
EGS   -  III. 1 
MKV   -  IV. 1, 2, 3 
ENV   -   V.5 
MDV  -   VI.4, 5 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí ţáků: 
Kompetence k učení 

Učitel:  
- vede ţáky k uţívání správné terminologie a názvosloví v hudební výchově 
- slovně charakterizuje zkušenosti autora předávané hudebním dílem 

 
 Ţák : 

- uţívá osvojené hudební názvosloví 
- vyčleňuje prvky hudby a slovně je charakterizuje (umí pojmenovat  hudební  nástroje,    

              zná pojem orchestr, kvartet, apod.) 
- rozlišuje některé hudební směry a ţánry 

 
 Kompetence k řešení problémů 
 

 Učitel : 
- vede ţáky k vyhledávání informací souvisejících s Hudební výchovou (autor, skladba, časové zařazení) 
- vede ţáky k aktivnímu podílu na všech fázích nácviku hudebních činností 
- učí ţáky poznat své hlasové a pohybové moţnosti, schopnosti a dovednosti 
-  

 Ţák : 
- dokáţe vyhledat základní hudební pojmy a informace 
- se aktivně zapojuje do skupinových hudebních aktivit, ve kterých uplatňuje a zdokonaluje své tvořivé schopnosti 

a dovednosti 
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   Kompetence komunikativní 
 

   Učitel : 
- vede ţáky k vyuţívání informačních a komunikačních prostředků jako zdroje hudebního umění 
- učí  ţáky naslouchat a poslouchat nejrůznější hudební díla 
- učí ţáky porozumění různým typům textů a záznamů (karaoke, notový  záznam) 
-  

   Ţák : 
- se dohodne na spolupráci vedoucí k úspěchu sboru (skupiny) a dodrţuje ji 
- vyuţívá informační a komunikační prostředky 
- orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 
- chápe roli posluchače  
-  

   Kompetence sociální a personální 
 

   Učitel : 
- rozvíjí u ţáků schopnost spolupráce v hudebních činnostech, dodává jim sebedůvěru a účinně je motivuje 
- vede je k sebekázni a sebeovládání 

 
    Ţák : 

- se aktivně  zapojuje do skupinových hudebních aktivit, učí se spolupráci ve  skupině, vytváření pozitivní 
atmosféry  a účinně spolupracuje 

- se učí  sebekontrole a sebeovládání 
 

    Kompetence občanské 
 

    Učitel : 
- učí ţáky chápat a respektovat odlišnost různých kultur a etnik a projevovat  jim úctu 
- vede ţáky k ohleduplnosti a  respektu k druhým, popřípadě k jejich hlasovým indispozicím 
- učí ţáky chránit naše hudební tradice a kulturní i historické dědictví a projevovat  

pozitivní postoj k hudebně uměleckým dílům 
 

     Ţák : 
- chrání naše kulturní tradice a respektuje tradice jiných kultur 
- projevuje smysl pro hudební kulturu a tvořivost 
- aktivně se zapojuje do kulturního dění školy a obce 

 
     Kompetence pracovní 
 

     Učitel : 
- vede ţáky k bezpečnému pouţívání nástrojů a hudebního vybavení 
- vede ţáky k správnému ţivotnímu stylu a hlasové hygieně 
- učí ţáky uţívat správné pěvecké návyky podle individuální dispozice 

     Ţák : 
- chápe pojem hlasová hygiena – měl by znát svůj hlasový rozsah, chápe pojem mutace               
- uţívá správné pěvecké návyky – např. hospodárné dýchání, vdech mezi  fázemi, hlavový tón,      

vázání tónu, průprava dvojhlasu 
       -      vyuţívá jednoduché hudební nástroje pro doprovod  
       -      reaguje pohybem (gestem, tancem) na hudbu, myslí na správné drţení těla  a dýchání   
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět   HUDEBNÍ   VÝCHOVA 

 

Ročník:  6.   

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (  PT, MV ) 

  Ţák by měl: 

- znát a interpretovat vybrané lidové 
písně 

 

 

 

 

- doprovázet písně pomocí ostinata 

 

 

 

 

- soustředit se  na poslech skladeb 
většího rozsahu 

 

 

 

 

- rozpoznat vybrané hudební nástroje 
symfonického orchestru 

- znát vybrané hudební skladatele a 
jejich díla 

- rozeznávat různé hudební ţánry 

 

  Ţák: 

- si opakuje vybrané učivo z předešlých 
ročníků 

- interpretuje  nové umělé a lidové písně 
v rámci svých schopností a přiměřeně svému 
věku 

 

- se seznamuje s grafickým záznamem 
melodie 

 

- si rozšiřuje schopnost rytmického doprovodu 
pomocí rytmických nástrojů (2/4 takt) 

 

- se poslechem  seznamuje s kratšími 
skladbami významných hudebních 

 skladatelů 

- se učí  rozlišovat hudební nástroje 

- uvádí  některá jména českých hudebních 
skladatelů 

 

- rozlišuje  základní hudební ţánry  

- reaguje pohybem na změny v proudu znějící 
hudby 

- si opakuje  mazurku a učí se základní kroky  
polky a pochodu 

- tančí na hudbu vlastního etnika  

 

- zpěv stupnice 

- lidové a umělé písně (jednohlas,sólový 
zpěv) 

- rytmus, dynamika 

 

- noty, notová osnova 

 

 

- melodické nástroje, nástroje Orffova 
instrumentáře, vytleskávání rytmu 

 

- poslech vybraných kratších skladeb 

- návštěva hudebního nebo divadelního 
představení 

- zvukové a audiovizuální záznamy 
hudebních nástrojů 

- ţivotopisné knihy, filmy a zvukové 
záznamy 

 

- hudební nosiče s příslušnou hudbou 

hudební ţánry: 

pop,rock,jazz,klasická 
hudba,country,folk 

 

- nácvik tanců a pohybová improvizace  

  OSV 

- I.1. – rozvoj smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 

- I.5. – rozvoj citlivosti, originality a 
tvořivosti 

- I.6. – vzájemné  poznávání ve 
skupině 

- I.7. – schopnost empatie, 
respektu a podpory 

- I.8. – řeč zvuků a slov 

- I.9. – rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro etické 
zvládání situací soutěţe 

  VDO  

- II.2. – vztah k jinému, vzájemná 
komunikace a spolupráce, espekt 
k identitám 

  EGS 

- III.1. – zkušenosti z Evropy, zvyky 
a tradice národů Evropy 

  MKV 

- IV.1. – respekt zvláštností 
různých etnik 

- IV.2. – zapojení ţáků z odlišného 
kulturního prostředí do kolektivu 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  HUDEBNÍ   VÝCHOVA 

 

Ročník:  7.   

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- znát a interpretovat vybrané lidové a 
umělé písně 

 

 

 

 

 

 

- doprovázet písně pomocí ostinata 

 

 

- soustředit se na poslech skladeb 
většího rozsahu 

 

- rozpoznat vybrané hudební nástroje 
symfonického orchestru 

- znát vybrané hudební skladatele a 
jejich díla 

 

- rozeznávat různé hudební ţánry 

 

 

 

    Ţák: 

- se učí interpretovat nové umělé a lidové 
písně v rámci svých schopností a 
přiměřeně svému věku 

 

 

- ví, co je to grafický záznam melodie 

 

 

- si  opakuje 2/4 takt a rozšiřuje si schopnost 
rytmického doprovodu v 3/4 taktu pomocí 
doprovodných nástrojů 

 

- je veden k soustředěnému poslechu 
delších skladeb (poslech umělých písní) 

 

- si rozšiřuje znalost hudebních nástrojů 

- se seznámí s dalšími významnými 
hudebními  skladateli a jejich  dílem 

 

- si poslechem  rozšiřuje znalost  nových 
hudebních ţánrů 

- si osvojuje schopnost reagovat na změnu 
rytmu v hudbě 

- si opakuje mazurku,pochod a zdokonaluje 
polku 

- tančí na hudbu vlastního etnika 

 

- zpěv stupnice,dechová cvičení 

- lid.a umělé písně (jednohlas,dvojhlas, 

    sólový zpěv) 

- tempo,dynamika 

- noty, stupnice C dur, houslový klíč  

 

 

- melodické nástroje, Orffovy nástroje 

 

 

 

- poslech vybraných delších skladeb 

- návštěva divadelního nebo hudebního 

    představení 

- audiovizuální a zvukové záznamy 

- ţivotopisné filmy a knihy,zvukové záznamy 

 

 

- hudební nosiče s příslušnou hudbou 

- hudební nabídky ţáků příslušného ţánru 

    metal,hip hop,swing 

 

    OSV       I.1.  

– cvičení smyslového     

       vnímání,cvičení dovednosti   

       zapamatování 

       I.6.  

– rozvoj pozornosti vůči   

        odlišnostem  

       I.7. 

 –    péče o dobré vztahy ve skupině 

       I.8.  

 –    cvičení aktivního naslouchání 

     EGS        III.1.  

– porozumění evropským kulturním  

        kořenům a lidové slovesnosti           
MKV        IV.3. 

– učí poznávat a tolerovat               

       odlišnost různých etnik                               

    MDV        IV.4. 

– uplatnění výrazových  prostředků  

        v uměleckém vyjádření 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  HUDEBNÍ   VÝCHOVA 

 

Ročník:  8.   

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl: 

- znát a interpretovat vybrané lidové a 
umělé písně 

 

 

 

 

 

- doprovázet písně pomocí ostinata 

 

- soustředit se na poslech skladeb 
většího rozsahu 

 

 

 

 

- rozpoznat vybrané hudební nástroje 
symfonického orchestru 

 

- znát vybrané hudební skladatele a 
jejich díla 

- rozeznávat různé hudební ţánry 

 

  Ţák: 

- se učí přednesu nových lidových a umělých 
písní v rámci svých schopností a věku i bez 
doprovodu 

 

 

- se učí orientovat v grafickém záznamu 
melodie 

- si opakuje 2/4 a 3/4takt a učí se doprovodu 
v taktu 4/4 pomocí rytmických a melodických 
doprovodných nástrojů 

 

- je veden k soustředěnému poslechu delších 
skladeb 

- se učí  rozdílu mezi  jednohlasem a kánonem 

- se seznamuje s ţenskými a muţskými 
zpěvnými hlasy 

- se seznamuje s dalšími hudebními nástroji 

 

- se seznamuje s dalšími významnými 
hudebními skladateli a jejich dílem 

- rozlišuje základní hudební  ţánry a 
seznamuje se s novými ţánry 

- si opakuje  mazurku,pochodovou polku a učí 
se základní kroky k valčíku a diskotanci 

- tančí na hudbu vlastního etnika  

 

- melodizace jednoduchých říkadel 

- státní hymna (vznik, autor hudby a 
textu) 

- zvyšování kvality pěveckého projevu - 
lidové a umělé písně 
(jednohlas,vícehlas),tempo,dynamika 

- zdokonalení - noty,stupnice C 
dur,houslový klíč, 

- seznámení - hodnoty pomlk 

- melodické nástroje, Orffovy 
nástroje,rytmický vícehlas 

 

- poslech vybraných delších skladeb 
(opera,opereta,melodram,muzikál) 

- Osvobozené divadlo 

- návštěva hudebního nebo divadelního 
představení 

- zvukové a audiovizuální záznamy 

- obrázky 

- ţivotopisné filmy a knihy,zvukové 
záznamy hudebních skladatelů 

- hudební nosiče s vybranou příslušnou 
hudbou 

- moţnost hudební nabídky ţáků 
příslušného ţánru 

- improvizace pohybu v rytmu 

 

   OSV I.5.  

- cvičení pro rozvoj  základních     

rysů kreativity 

        I.9.  

- dovednost odstoupit od vlastního 
hudebního nápadu ve prospěch 
druhého 

   VDO   II.2.  

-  respektování kulturních , etických 
a jiných odlišností 

  EGS   III.1.  

- vede k poznání a pochopení ţivota 
a díla významných evropských 
skladatelů 

   MKV  IV.1. 

- poznávání vlastní kultury 

        IV.2. 

- vliv umění na uplatňování 
principůslušného chování 

        IV.3. 

-  rovnocennost všech etnických 
skupin a kultur 

  MDV        VI.3.  

- vliv médií na kulturu , role medií při 
ovlivňování umělecké  a estetické 
stránky člověka 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  HUDEBNÍ    VÝCHOVA 

 

Ročník:  9.   

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

  Ţák by měl: 

- znát a interpretovat vybrané lidové a 
umělé písně 

 

 

 

- doprovázet písně pomocí ostinata 

 

- soustředit se  na poslech skladeb 
většího rozsahu 

 

 

- rozpoznat vybrané hudební nástroje 
symfonického orchestru 

  

- znát vybrané hudební skladatele a jejich 
díla 

 

- rozeznávat různé hudební ţánry 

 

 

 

  Ţák: 

- umí interpretovat vybrané umělé a lidové 
písně v rámci svých schopností a věku 

 

- pouţívá při zpěvu grafický záznam melodie 

 

- si opakuje rytmický doprovod v 2/4,3/4,4/4 
taktu pomocí doprovodných rytmických 
nástrojů 

- umí soustředěně poslouchat vybraným 
delším skladbám 

- umí rozlišit jednohlas,dvojhlas a sólový 
zpěv 

- zná a rozezná ţenské a muţské zpěvné 
hlasy 

- umí rozpoznat vybrané hudební nástroje 

 

- zná nejvýznamnější hudební skladatele a 
jejich díla 

 

- umí rozlišit hudební ţánry-pop,rock,jazz, 
country, folk, hiphop, rokenrol, 
RˇnˇB,metal,swing,reggae 

- umí spojit poslech s pohybovou činností 

- umí zatančit  mazurku,valčík,polku, 
pochod,disko tanec 

- tančí na hudbu svého etnika 

 

- lidové a umělé písně 
(jednohlas,vícehlas),tempo,dynamika 

 

- noty,stupnice C dur,houslový klíč, 
hodnoty pomlk 

- melodické nástroje, Orffova škola, 
rytmický vícehlas 

 

- poslech vybraných delších skladeb 

- Osvobozené divadlo 

- návštěva hudebního nebo divadelního 
představení 

 

- zvukové a audiovizuální záznamy 

- obrázky 

 

- ţivotopisné filmy a knihy, zvukové 
záznamy 

 

- hudební nosiče s příslušnou hudbou 

- hudební nabídky ţáků příslušného ţánru 

 

 

 

 

  OSV  I.1.  

- rozvoj smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 

       I.5. 

- schopnost realizace svých 
nápadů 

  EGS  III.1.  

- záţitky a zkušenosti 
z Evropy,vzájemnému 
porozuměni a přátelství mezi 
lidmi různých národů a 
národností 

   MKV  IV.1. 

-  jedinečnost kaţdého člověka a  
jeho individuálních zvláštností 

       IV.2.  

- význam kvality mezilidských 
vztahů pro harmonický rozvoj 
osobnosti  

  ENV   V.4. 

- utváření našeho  zdravého  
ţivotního stylu a   k vnímání 
estetických hodnot    prostředí 

  MDV  VI.5. 

- schopnost vnímat a hodnotit díla 
umělecké i běţné mediální  
produkci 
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V Ý C H O V A    K E    Z D R A V Í  

 
CHARAKTERISTIKA  PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ,  ČASOVÉ A  ORGANIZAČNÍ    VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU 

 
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví  je utvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 

přináší ţákům základní poznatky o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Rozvíjí poznatky z 1. 
stupně, především o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi. Ţák získává 
orientaci v základních názorech na zdraví, na to, co je a není zdravé, co můţe jeho zdraví prospět a co ho poškozuje. 
Dokáţe rozpoznávat základní situace ohroţující zdraví. Upevňuje si způsoby rozhodování a jednání, kdy neohroţuje 
zdraví vlastní ani zdraví jiných lidí. Navazuje na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní 
návyky. Rozvíjí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům,  čelit vlastnímu ohroţení. Dále ţák získává 
orientaci v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování a upevňuje návyky poskytnout 
základní první pomoc. Ţáci se učí poznávat zdraví jako nejdůleţitější ţivotní hodnotu. 

 Výchova ke zdraví je vyučována jako samostatný předmět pro žáky 7.a 8.ročníků 1 hodinu týdně. Bude 
vyučována v kmenové třídě daného ročníku, s možností využití multifunkční učebny a učebny výpočetní techniky. 

  
Předmětem prolínají všechna průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

 
 OSV  - I. 2,3,4,6,7,8,9,10 
 VDO - II. 2 
 MKV - IV. 2,3 
 MDV - VI. 1,2,3 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 
Učitel : 

                   - vede ţáky k poznání hodnoty zdraví, správného ţivotního stylu  
                   - důsledně vede ţáky ke správným stravovacím návykům 
 Ţák : 
        - umí vysvětlit role členů skupiny (rodiny, třídy) a uvede příklady pozitivního  

                     a negativního vlivu na kvalitu sociálního ovzduší z hlediska prospěšnosti zdraví   
                   - zná způsoby aktivní podpory vlastního zdraví a důsledky negativního přístupu  
                     člověka ke svému zdraví 
                   - zná správný způsob stravování 
       
 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel : 

- vede ţáky k vyhledávání informací souvisejících se zdravím a k jejich hodnocení 
- vede ţáky k aktivnímu podílu na zdravám ţivotním stylu 
- vede ţáky k ochraně ţivotního prostředí jako nedílné součásti zdravého 
- ţivotního stylu a varuje před zneuţíváním návykových látek 

  
  
 Ţák : 

- dokáţe posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní  
              zdraví i zdraví druhých – bezpečné způsoby chování, preventivní lékařská péče,.. 

-  chápe souvislost mezi sloţením stravy a způsobem stravování, jejich podíl na 
               rozvoji civilizačních nemocí a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé  
               stravovací návyky 

-  usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 
-  snaţí se dokázat souvislost mezi účinnou ochranou ţivotního prostředí a  

               vlastním zdravím 
-  si dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneuţíváním  

               návykových látek 
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Kompetence komunikativní 
 
Učitel : 

- vede ţáky k vyuţívání informačních a komunikačních prostředků 
- vede ţáky ke schopnosti diskutovat o problémech souvisejících se zdravím 
- učí ţáky vyjadřovat svůj názor na zdraví a svěřit se se zdravotním problémem 

 
 

 
 
 Ţák : 

- respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky a pozitivní komunikací  
              přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm 
 

 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel : 

- rozvíjí u ţáků schopnost spolupráce, dodává jim sebedůvěru a zdravé 
              sebevědomí 

- vede je k sebekázni a sebeovládání 
- vytváří příjemné prostředí a atmosféru příznivých mezilidských vztahů ve  

              skupině    
- vede ţáky k preferování pozitivních ţivotních cílů, hodnot a zájmů 

 
 Ţák : 

- vyuţívá sociálních dovedností pro předcházení a zvládání stresu 
- učí se sebekontrole a sebeovládání 
- optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se 

              chová k opačnému pohlaví 
Kompetence občanské 
 
Učitel : 

- vede ţáky k odpovědnému chování při mimořádných událostech 
- vede ţáky k ohleduplnosti, respektu k druhý a odmítavému postoji ke všem formám brutality a násilí 
- vede ţáky k aktivnímu zapojování do činností a aktivit školy podporujících 

              zdraví 
 Ţák : 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a  
              pravidlům zdravého ţivotního stylu 

- projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí  
              a při mimořádných událostech, svěří se se zdravotním problémem a  
              v případě potřeby dokáţe vyhledat lékařskou pomoc 

- aktivně se zapojuje na programech podpory zdraví v rámci školy a obce 
- v souvislosti se zdravím, etikou a morálkou přijímá odpovědnost za  

              bezpečné sexuální chování 
- zná skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání (šikana, 

              sexuální zneuţívání, gambling, vliv sekt) 
- vyhýbá se činnostem, které přispívají k jeho zdravotnímu oslabení 

 
Kompetence pracovní 
 
Učitel : 

- vede ţáky ke správným hygienickým návykům a správnému ţiv. stylu 
- učí ţáky uţívat správné relaxační a kompenzační techniky k překonávání  
- únavy a stresu vzhledem k  individuální dispozici 
- učí ţáky praktické znalosti první pomoci 

 
 Ţák : 

- vyuţívá znalostí zásad osobní, intimní a duševní hygieny 
- v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 
- vyuţívá samostatně osvojené relaxační techniky k regeneraci organismu, 

              překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 
- zařazuje samostatně do svého pohybového reţimu speciální vyrovnávací  

              cvičení související s vlastním oslabením   
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 

Ročník:  7.   

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 

 
- chápat význam dobrého souţití mezi 

vrstevníky i členy rodiny 
 
 
 
 
 
 
- uvědomovat si základní ţivotní 

potřeby a jejich naplňování ve shodě 
se zdravím 
 

 
 
-  projevovat zdravé sebevědomí a 

preferovat ve styku s vrstevníky 
pozitivní ţivotní cíle, hodnoty a zájmy 

 
 
 
- respektovat zdravotní stav svůj i svých 

vrstevníků a v rámci svých moţností 
usilovat o aktivní podporu zdraví. 

 
 
 
- dodrţovat správné stravovací návyky 

a v rámci svých moţností uplatňovat 
zásady správné výţivy a zdravého 
stravování 

 
 
 
 

 
Ţák: 
 

- uvědomuje si význam  a důleţitost 
dobrých vztahů mezi vrstevníky  

- učí se správně jednat a předvídat 
důsledky svého chování 

- vnímá důleţitost správných vztahů mezi 
členy rodiny 

 
 
- chápe pojem základní ţivotní potřeby 
- uvědomuje si souvislost mezi zdravím a 

zdravým ţivotním stylem 
 
 
 
- rozliší pojmy sebevědomí a zdravé 

sebevědomí 
- formuluje pozitivní ţivotní cíle, hodnoty a 

zájmy a umí je preferovat 
 
 
- se učí e respektovat svůj zdravotní stav a 

zdraví svých vrstevníků 
- uvědomuje si význam zdraví 
- v rámci svých moţností o své zdraví 

pečuje 
 
- vnímá souvislost mezi zdravím a 

správným stravováním 
- chápe pojem správná výţiva  
- učí se zásadám zdravého stravování 

 
 
 

- cvičí se v sestavování správného,  

 
 
 
- vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství 
- vztahy ve skupině, ve škole  
- vztahy mezi členy rodiny 
- sociální role ve skupině a v rodině 
 
 
 
 
- základní ţivotní potřeby člověka 
- reţim dne 
- zdravý ţivotní styl 
- sportovní aktivity jako součást zdravého 

ţivotního stylu  
 
- sebevědomí, zdravé sebevědomí, 
- pozitivní ţivotní cíle, hodnotový systém 
- aktivní trávení volného času  
 
 
- zdraví, význam zdraví 
- ochrana zdraví 
- zdravý způsob ţivota, prevence 

onemocnění 
- dodrţování léčebného reţimu v době 

nemoci 
 
- zásady správné výţivy 
- správné stravovací návyky, pitný reţim, 

vitamíny 
- racionální výţiva 

 
 
 

- sestavení jídelníčku 

 
OSV 
 

I.3.  
- organizace vlastního času 
I.4.  

- dovednosti zvládání 
situací,hledání pomoci při 
potíţích 

I.10.  

- dovednosti při řešení problémů a 
rozhodování z hlediska různých 
typů problémů a sociálních rolí 

 

VDO 

 

II.2. 

- přijímat odpovědnosti za své 
postoje a činny 

 

MKV 

 

IV.2.  

- umění vţít se do role druhého 
 

MVV 

 

 

VI.1.   
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- uplatňovat způsoby bezpečného 

chování v sociálním kontaktu 
s vrstevníky, při komunikaci 
s neznámými lidmi, v konfliktních a 
krizových situacích a v případě 
potřeby vyhledat odbornou pomoc 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- racionálního jídelníčku 
- vnímá nebezpečí nevhodných doplňků 

stravy na zdraví 
 
 
- hledá způsoby bezpečného chování 

v sociálním kontaktu s vrstevníky 
- zná zásady komunikace s neznámými 

lidmi 
- je seznámen se způsoby řešení 

konfliktních a krizových situací 
- ví, kde vyhledá odbornou pomoc  
 
 
 
 
 

 

 
- nebezpečí nevhodných doplňků stravy 
 
 
 
 
- vztahy a pravidla souţití v prostředí 

komunity 
- vrstevnická skupina, zájmová skupina 
- zásady komunikace s neznámými lidmi 
- konfliktní a krizové situace a jejich 

řešení 
- odborná pomoc při krizových situacích 
 
 
 
 

 

 
- kritický přístup k reklamě 
VI.3. 

- vliv médií na kaţdodenní ţivot 
 
 
 
 
MV: 

Pv – příprava pokrmů  -racionální 
výţiva, jídelníček 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  VÝCHOVA  KE   ZDRAVÍ 

 

Ročník:  8.   

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 
 

- uvědomovat si základní ţivotní 
potřeby a jejich naplňování ve 
shodě se zdravím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- uplatňovat osvojené sociální 
dovednosti při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zaujímat odmítavé postoje ke 
všem formám brutality a násilí 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ţák: 
 

- popíše rizika   nevhodného sexuálního 
chování  

- zná druhy antikoncepce 
- vnímá a respektuje poruchy pohlavní 

identity   
- vysvětlí rozdíly věku kojence a batolete 
- umí přebalit a správně obléknout dítě 
- přiřadí vhodný jídelníček věku dítěte 
- jmenuje běţné dětské nemoci 
- vnímá sourozenecké a rodinné  vztahy  

jako přípravu pro vlastní ţivot v páru  
a rodině  

 
- vnímá projevy sociálně patologických jevů 
- dokáţe rozlišit zvláštnosti chování 
- posiluje své zdravé sebevědomí a 

sebehodnocení 
- umí naslouchat 
- rozvíjí své rozhodovací dovednosti 
- cvičí chování podporující dobré vztahy 
- naváţe kontakt  a dle svých moţností 
- směřuje  zasaţeného jedince na odbornou 

péči 
 
 
- hledá bezkonfliktní moţnosti řešení 

problémových situací 
- učí se sebekázni a sebeovládání 
- cvičí v záţitkových technikách zvládání 

problémových situací 
- dokáţe se zastat slabšího jedince 
- umí poţádat o pomoc 
- ví jak říci „NE“ 
 

 
 
 
- sexuální dospívání 
- reprodukční zdraví 
- základy péče o dítě 
- poruchy pohlavní identity 

 
- dětství, puberta, dospívání 
- základy péče o dítě 
- sociální učení v rodině 
 
 
 
 
 
- návykové a psychotropní látky a jejich 

vliv na člověka 
- patologické hráčství 
- náboţenské sekty 
- aktivní naslouchání 
- projevy chování pod vlivem návykových 

látek 
- sebevědomí a sebehodnocení jedince 
- sebereflexe a sebekontrola 
- manipulativní reklama a informace 
 
 
- řešení konfliktních situací (vnější a 

vnitřní konflikt) 
- komunikace 
- násilí (fyzické i psychické) 
- kořeny konfliktu 
- šikana 
 
 
 

 
OSV  

I.2.  
- sebepoznání a sebepojetí (jak se 

promítá mé já v mém chování 
I.3. 
- seberegulace a sebeorganizace 

(sebeovládání, organizace 
vlastního času) 

I.4.  
- psychohygiena ( dovednosti pro 

pozitivní naladění mysli a dobrý 
vztah k sobě samému) 

I.6 
- poznávací schopnosti (vzájemné 

poznávání ve skupině, chyby při 
poznávání lidí) 

I.7.  
- mezilidské vztahy (chování 

podporující dobré vztahy, 
empatie, respekt, podpora, 
pomoc) 

I.8. 
- komunikace (aktivní naslouchání, 

řeč lidských skutků, dialog a 
asertivní komunikace) 

I.9.  
- spolupráce (rozvoj individuálních 

a sociálních dovedností pro 
spolupráci) 

I.10.  
- řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti (problémy 
v mezilidských vztazích, zvládání 
učebních problémů) 
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- dát do souvislosti zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se 
zneuţíváním návykových látek a 
provozováním hazardních her 

 
 
 
 
 
 
 
 

- pochopit souvislosti mezi 
konzumací návykových 
psychoaktivních látek a 
poškozováním zdraví a ţivotního 
stylu 

 
 
 
 
 
 

- vědět o centrech odborné pomoci 
a vyhledat a pouţít jejich telefonní 
čísla 

 
 
 
 
 
 

- chovat se odpovědně při 
mimořádných událostech a 
prakticky vyuţívat základní 
znalosti první pomoci při likvidaci 
následků hromadného zasaţení 
obyvatel 

 

- učí se předcházet stresovým situacím 
- vnímá odpovědnost jedince za své zdraví 
- stanoví si krátkodobé osobní cíle a 

charakterizuje postupné kroky k jejich 
dosaţení 

- uvědomuje si souvislost zdravotního rizika 
při zneuţívání návykových látek 

- chápe zdravotní rizika civilizačních chorob 
- podílí se na vytváření bezpečného 

prostředí ve svém okolí 
 
  
- vnímá a chápe souvislosti mezi 

konzumací návykových a psychotropních 
látek a poškozování zdraví jedince 

- dokáţe charakterizovat zdravý ţivotní styl 
- hledá moţnosti aktivního odpočinku a 

vyuţití volného času 
- umí navrhnout pohybové a společenské 

aktivity k trávení volného času 
 
 
 
- ví, kde a u koho hledat pomoc ve škole 
- nebojí se poţádat o pomoc dospělého 

člověka 
- seznámí se s centry odborné pomoci ve 

městě i regionu 
- ví kde najde důleţitá  telefonní čísla 
- učí se efektivně komunikovat po telefonu 
 
 
- zkouší efektivní formy chování při 

mimořádných událostech 
- cvičí pohyb v rizikovém prostředí 
- umí se podřídit pokynům vedení 
- zná únikové cesty ze školy 
- prakticky vyuţívá znalosti první pomoci 
 

 

- stres a jeho vliv na zdraví člověka 
- zdravý ţivotní styl 
- civilizační choroby¨ 
- bezpečné chování v rizikovém prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
- auto-destruktivní závislosti 
- zdraví x krása 
- ţivotní styl 
- organizace času 
 
 
 
 
 
 
 
- VP a preventista na škole 
- PPP, SVP 
 
 
 
 
 
 
 
- ţivelní pohromy 
- terorismus 
- OČMS 
 
 
 
 

 

MKV  

IV.2.  
- lidské vztahy (uplatňování 

principu slušného chování) 
IV.3. 
- etnický původ (projevy rasové 

nesnášenlivosti 
  
 
MDV 

IV.2. 
- interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality ( vztah 
mediálního sdělení a sociální 
zkušenosti) 

VI.3.  
- fungování a vliv médií ve 

společnosti (vliv médií na 
kaţdodenní ţivot) 
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T Ě L E S N Á  V Ý C H O V A  

 
CHARAKTERISTIKA  PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ  A  ORGANIZAČNÍ  VYMEZENÍ  PŘEDMĚTU 
 

Vyučovací předmět Tělesná výchova  je utvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 

 Tělesná výchova v našem pojetí směřuje zejména  k poznání vlastních pohybových moţností a zájmů ţáků, 
dále pak k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu, vnímání 
proţitku z pohybové činnosti. Náplň učiva přispívá  ke kultivaci tělesného projevu, poznávání významu tělesné a duševní 
zdatnosti pro zdraví i pracovní výkonnost. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti k činnosti 
řízené.. Předpokladem pro účinné osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání proţitek a radost 
z pohybu.  

Ţák aktivně v Tělesné výchově vstupuje do organizace svého pohybového reţimu, měl by usilovat o zlepšení 
své tělesné zdatnosti, jsou mu vštěpovány zásady zdravého vývoje a je veden k odmítání drog a jiných škodlivin. Učí se 
předcházet nebezpečí úrazů a zvládnutí základů první pomoci. V hodinách tělesné výchovy je kladen důraz na 
uplatňování  zásad osobní hygieny. Ţáci  zdokonalují  osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je aplikují v různých 
pohybových aktivitách. Učí se správné terminologii, spolupráci, taktice a sebehodnocení.  

 Všichni žáci jsou v souvislosti s proškolením zásad bezpečnosti poučeni o nutnosti a skladbě cvičebního úboru. 
Jeho nenošení je řešeno záznamem o neomluvené absenci, neboť nelze pohybovou činnost v rámci zachování 
bezpečnosti v nesprávném úboru konat. Opatření je schváleno školskou radou. 

 Tělesná výchova je vyučována v bloku 2 hodiny v 6. – 9. třídě v tělocvičně Základní školy, Cihelní ulice  
a v 1 hodině týdně v učebně Tv v prostorách naší školy.  Atletické činnosti se realizují  na sportovním  stadionu Slavoj 

Bruntál, k výuce je moţné vyuţít za příznivých klimatických podmínek zahradu v areálu školy. Způsob realizace   
ostatních  činností v podmínkách zde neuváděných zajišťuje a hlásí předem vyučující vedení školy. 
  
Předmět je rozdělen do 3 tematických okruhů: 

1. Činnosti ovlivňující zdraví 
 

Obsah tohoto okruhu spočívá ve významu pohybu pro zdravý rozvoj člověka. Ţák by se měl naučit pochopit smysl 
zařazování různých pohybových aktivit do svého denního reţimu. Učí se připravovat na pohyb, zvládat  a rozvíjet 
základní pohybové schopnosti. V tomto okruhu jsou zařazovány koordinační a kompenzační cvičení vedoucí u ţáků 
zejména k návyku správného drţení těla. Velká pozornost je věnována správnému cvičebnímu úboru pro danou 
pohybovou aktivitu. 
 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
 

Okruh pohybových aktivit je zaměřen na tradiční i netradiční pohybové hry, gymnastiku, atletické disciplíny, sportovní 
hry, základy bruslení , základy turistiky a v 9.ročníku základy lyţování. Při všech aktivitách je brán vţdy zřetel 
k pohybovým schopnostem všech ţáků.  U sportovně nadaných ţáků je důleţité získat je pro sportování a vést je 
k uplatnění těchto schopností i ve volné čase. U méně nadaných ţáků je potřeba přistupovat velmi individuálně  s cílem 
posílit jejich sebevědomí a korigovat jejich případné zdravotní oslabení. 
 

3. Činnosti podporující pohybové učení 

 Tento tematický okruh ţáky vede ke správnému chápání a uţívání sportovní terminologie, poskytuje ţákům pravidla při 
různých pohybových aktivitách. Ţáci se učí pravidla chápat a zároveň je pouţívat. Jsou průběţně vedeni ke správnému 
chování, k pochopení role hráče, protihráče a role rozhodčího  vlastní zkušeností. Všechny hry a sportovní činnosti jsou 
vykonávány ve stylu fair play. Své výkony se ţáci učí porovnávat, hodnotit a měřit. 
 
Předmětem prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

 
OSV   -  I.   1,2,3,4,7,8,9  
VDO -    II.  2  
MKV  -   IV. 2,3,4 
EVV   -  V.  3,4 
MDV  -   VI. 3 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 

 
Učitel : 

- vede ţáky k uţívání správné terminologie a názvosloví v těl. výchově 
- respektuje pohybové moţnosti jednotlivých ţáků a zadává přiměřené úkoly 

 Ţák : 
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- uţívá osvojené názvosloví 
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěţi 
 
      
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel : 

- vede ţáky k aktivnímu podílu na všech fázích tělovýchovné činnosti, učí ţáky 
poznat své pohybové moţnosti, schopnosti a dovednosti, vede je k sebekázni,  
sebeovládání 

  Ţák : 

                   -     se aktivně zapojuje do činností tělovýchovných aktivit, ve kterých uplatňuje a 
                         zdokonaluje své schopnosti a dovednosti 
                  -      řeší svůj i skupinový neúspěch (prohru) klidnou formou - sebeovládáním 
 
 
   Kompetence komunikativní 
 
  Učitel : 

- vede ţáky k respektování přijatých pravidel individuálních i kolektivních her 
                          a soutěţí 
          
  Ţák : 

- se dohodne na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu druţstva  
a dodrţuje ji 

  -      respektuje a uplatňuje stanovená pravidla, umí je formulovat 
 
 
 Kompetence sociální a personální 
 
Učitel : 

- rozvíjí u ţáků schopnost spolupráce v kolektivních hrách, dodává jim sebe- 
důvěru a účinně je k výkonům motivuje 

 
 Ţák : 

- se učí  spolupráci ve skupině, vytváření pozitivní atmosféry v týmu 
- učí se sebekontrole a sebeovládání 

 
       
Kompetence občanské 
 
Učitel : 

- vede ţáky k ohleduplnosti, respektu k druhým,  k správnému ţivotnímu stylu, 
                          k ochraně zdraví vlastního i druhých 
 
 Ţák : 

- projevuje odpovědné chování v situacích ohroţujících  zdraví, osobní  bezpečí, 
při mimořádných událostech 

- v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 
- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu 
přírody při sportu 

- odmítá drogy a jiné škodliviny, uplatňuje Tv ve zdravém ţivotním stylu 
 
Kompetence pracovní 
 
Učitel : 

- vede ţáky k vytrvalosti a cílevědomosti při pohybových činnostech 
- vede ţáky k dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny při sportování  
- vede ţáky k úklidu cvičebního nářadí a k šetrnosti s jeho zacházením 

 
 Ţák : 
  

- je schopen sportovní výdrţe, koncentrace na sportovní výkon a jeho dokončení 
-  uplatňuje znalost správné výzbroje a výstroje, náčiní a nářadí pro jednotlivé sporty 
- dodrţuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví svého i druhých a osobní hygieny 
- dodrţuje pravidla úklidu cvičebního nářadí a náčiní 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Ročník:  6. - 7. 
 Tématický celek:   ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

- pochopit zásady zatěţování,změřit 
úroveň své tělesné zdatnosti 
jednoduchými testy 

 

 

 

- usilovat o zlepšení a udrţení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj 
pohybových dovedností 
zákl.sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí 

 

 

- cíleně se připravit na pohybovou 
činnost a její ukončení 

 

 

 

 

- vyuţívat základní kompenzační a 
relaxační techniky k překonání únavy 

 

 

- odmítat drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 

Ţák: 

- Poznává vlastní pohybové moţnosti 
pomocí jednoduchých testů 

- rozvíjí pohybové dovednosti, seznamuje 
se se zásadami postupného zatěţování 

 

 

- zvládá podle svých individuálních 
předpokladů osvojené pohybové 
dovednosti a usiluje o jejich zlepšení 

- ví, ţe aktivním sportováním pečuje o 
vlastní tělesnou zdatnost a zdraví 

 

 

- uvědomuje si nutnost pravidelného 
pohybu 

- chápe nutnost cvičebního úboru 

- ví, jak se správně připravit před 
pohybovou činností a jak správně ukončit 
pohybovou aktivitu 

 

- vyuţívá osvojené relaxační techniky 
k regeneraci organismu, překonání únavy 
a předchází stresovým situacím 

 

- seznamuje se s negativními dopady drog 

     

- základní pohybové testy 

- měření a posuzování pohybových 
dovedností a postupné zatěţování 

- společné zpracování dat a jejich 
vyhodnocení 

 

- správné drţení těla, zvyšování rozsahu 
kloubní pohyblivosti 

- správné zapojení dechu 

- celodenní pobyt v přírodě 

 

 

- pravidelnost pohybu 

- správný cvičební úbor,oděv a obuv do 
Tv 

- rozcvičení,strečink celého těla před a 
po ukončení cvičení 

- protahovací cvičení,napínací cviky pro 
zahřátí a uvolnění 

 

- relaxační a regenerační cviky 
k překonání únavy a stresu 

 

- faktory prospěšné zdraví, faktory 
ohroţující zdraví 

OSV 

- I.1. – rozvoj senzorických 
schopností, paměti a návaznosti 
spolu s posloupností jednotlivých 
tělocvičných prvků 

 

- I.2. – rozvoj schopností zhodnotit 
své vlastní dovednosti, 
sebehodnocení a sebekritika 

 

 

- I.3. – sebeovládání v krizových 
situacích, schopnost unést 
neúspěch, respektovat úspěch 
jiných 

 

- I.4. – pozitivní naladění mysli, 
předcházení stresům a zvládání 
stresových situací 

 

 

- I.7. – odporovat dobré vztahy 
uvnitř třídy i mimo ni. 
Respektovat pomoc druhým. 

 

- I.8. – uvolňování svalového 
napětí, vnímání řeči těla 



 146 

 

 

 

 

- vhodně reagovat na informace o 
znečištění ovzduší a tomu přizpůsobit 
pohybové aktiv 

 

 

- znát základní zásady poskytování 
první pomoci a zvládat zajištění 
odsunu raněného 

 

 

 

- uplatňovat bezpečné chování 
v přírodě a silničním provozu 

 

- ví o látkách zvyšujících fyzickou kondici a 
zná rizika návykových látek 

 

 

- vysvětlí jak tělo při sportování reaguje na 
zhoršení rozptylových podmínek 

- upraví svou pohybovou aktivitu při 
zhoršení rozptylových podmínek 

 

- zná a dodrţuje pravidla dané pohybové 
činnosti 

- umí poskytnout jednoduchou první pomoc 
a pomáhá s odsunem raněného  

 

 

- předvídá moţná nebezpečí úrazu 
v přírodě a přizpůsobí jim svou činnost 

- zná a reaguje na smluvené povely a 
signály 

 

- drogy a jiné škodliviny 

 

 

 

- cvičení při zhoršení rozptylových 
podmínek 

- pohybový reţim-délka a intenzita 
pohybu 

 

 

- bezpečné chování při reprezentaci 
školy i v cizím prostředí – na sportovišti 

- prevence úrazů, první pomoc,odsun 
raněného dle svých moţností 

 

- bezpečnost v šatnách 

- bezpečná příprava a ukládání 
sportovního nářadí 

 

 

 

 

 

- I.9. – vytvoření podmínek pro 
rozvoj individuálních dovedností 
pro týmovou práci 

 

 

 

 

VDO 

- II.2. – naučit ţáky slušnosti, 
odpovědnosti a tolerance 
k druhým. Řešit problémy 
samostatně a zodpovědně 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  TĚLESNÁ  VÝCHOVA 

 

Ročník:  6. – 7. ročník 

 
Tematický celek:  ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl : 

 

- zvládat v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti a aplikovat je ve své hře 
soutěţi, při rekreačních činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţák : 

 
- je seznámen se správnou přípravou na 

pohybovou aktivitu jako součást 
sportovního výkonu 

- je schopen uplatnit své dovednosti ve 
sportovních soutěţích 

-      snaţí se pouţívat správnou techniku 
- je seznámen s technikou běhu, startu 
- pomáhá upravit doskočiště 
- podle svých předpokladů zvládá techniku 

hodu 
 
 
 
 
- vyuţívá tělocvičného nářadí dle moţností 

tělocvičny 
- dle svých moţností zvládá kotouly, stoje, 

přemety, výmyk 
- dle svých moţností zvládá přeskoky přes 

kozu 
- zvládá jednoduché akrobatické úkony na 

kruzích 
- uplatňuje při cvičení svůj fyzický fond a 

překonává strach 
 
 
- podle svých předpokladů zvládá základní 

herní činnosti, kombinace a taktickou 
stránku jednotlivce 

 
 
 

Atletika 

 

- průpravná atletická činnost ABC 
- běh na 60 m 
- běh na 400 - 800 m 
- vytrvalostní běh do 7min., letmé starty 
- krosový běh, správné dýchání 
- atletický čtyřboj, příprava na soutěţe 
- skok do dálky, nácvik odrazu 
- určení odrazové vzdálenosti 
- skok do dálky z místa 
- skok na výkon 
- hod kriketovým míčkem do dálky 

správnou technikou 
- hod granátem na cíl horním obloukem 

Gymnastika 
- kotoul vpřed, vzad 
- stoj na lopatkách 
- nácvik přemetu stranou 
- hrazda – výmyk, jednoduché cviky, 

správný seskok 
- kladina – chůze a obraty 
- přeskok přes kozu na šíř, roznoţka, 

skrčka 
- šplh o tyči 
- kruhy – houpání, zavěšení 
 

Sportovní míčové hry 
- základy herních činností 
- herní kombinace 
- taktická činnost jednotlivce 
- řízená utkání podle pravidel 
 -      jednoduché hry 

 

MKV: 

- IV.2. – integrace jedince do 
kolektivu, uplatňování 
principu slušného chování, 
tolerance, empatie a přispění 
zapojování ţáků z odlišného 
kulturního etnika  

 

 

 

- IV.4. – naučit se 
komunikovat s příslušníky 
odlišných sociálních kultur a 
vytvoření vstřícného postoje 
k odlišnosti 

 

 

 

 

ENV: 

- V.3. – vedení k ohleduplnosti 
a ochraně přírody a 
kulturních památek 
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- posoudit provedení osvojované 
pohybové činnosti, označit příčiny 
nedostatků 

 

 

 
 
 
 
- pokouší se zvládat bezpečný pohyb na 

bruslích  
- snaţí se pouţívat správnou techniku 
 
 
 
 
- podle svých předpokladů zvládá základy 

turistiky (oblečení, obutí, bezpečnost a 
hygiena v přírodě) 

 
 
 
- podle svých předpokladů hledá příčiny 

nedostatků a posuzuje provedení 
osvojovaných pohybových činností 

 
 

Bruslení 
 
 
- jízda vpřed, zastavování, zatáčení, 

změna směru jízdy 
 

 

 

Turistika 

 
- správná výbava a chování v přírodě 
 
 
 
 
 

- techniky pohybové činnosti a 
označování eventuálních nedostatků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V.4. – vytvořit podmínky pro 
rozvoj zdravého stylu a 
ochrany zdraví 

 

 

 

 

- VI.3. – sledování sportovních 
přenosů, vést ţáky k národní 
hrdosti a touze sportovat 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět         TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Ročník: 6. – 7. 
 Tematický celek:  ČINNOSTI  PODPORUJÍCÍ  POHYBOVÉ  UČENÍ 

 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

Ţák by měl:  

- uţívat osvojovanou odbornou 
terminologii na úrovni 
cvičence,diváka,rozhodčího 

 

 

 

 

 

- naplňovat ve školních podmínkách 
základní olympijské myšlenky,čestné 
soupeření,pomoc 
handicapovaným,respekt  
k opačnému pohlaví,ochrana přírody 
při sportu 

 

 

 

- dohodnout se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu druţstva a dodrţovat ji 

 

 

- rozlišovat a uplatňovat práva a 
povinnosti vyplývající z role 
hráče,rozhodčího,diváka 

Ţák: 

- regenerace na základní pokyny, signály a 
gest učitele 

- zná a pouţívá názvy základních 
cvičebních poloh a pohybů 

- zná názvy nářadí a náčiní 

- zná základní pohybové hry a jejich 
terminologii 

 

- je seznámen se sportovními zásadami 
v duchu fair play v ţivotě 

- dodrţuje pravidla her a soutěţí 

- pozná přestupky proti pravidlům 

- respektuje druhé pohlaví 

- respektuje přírodu v TV,turistické značky 

 

 

- uvědomuje si roli hráče v druţstvu 

- pokouší se o jednoduchou taktiku vedoucí 
k úspěchu všech zúčastněných 

 

 

- dodrţuje pravidla bezpečnosti při 
sportovních disciplínách a při příchodu a  

 
 
- správný nástup – hlášení,chování 

v průběhu nástupu,nástupové tvary 
- rozšíření tělocvičné terminologie 
 
 
 
 
 
 
- smysl pro spravedlnost 
- pomoc spoluţákům 
- radost z pohybu i jeho přínos pro 

člověka 
- chování k opačnému pohlaví 
- ochrana přírody při sportovních 

činnostech v TV 
 
 
 
- úkoly hráče v druţstvu 
- vzájemná výpomoc 
- úspěchy a neúspěchy při sportovních 

výkonech 
 
 
- zásady chování v různém prostředí a 

jednání při různých činnostech 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mezipředmětové  vztahy: 

 

 

 

M: vyuţití poznatků z matematiky a 

geometrie 

 

 

 

 

Z: orientace v terénu 

 

 

 

 

 

ČJ: sloh – popis tělovýchovné 

činnosti 



 150 

 

 

 

- sledovat určené prvky pohybové 
činnosti , výkony a vyhodnotit je 

 

 

- spolurozhodovat osvojované hry a 
soutěţe 

 

 

 

 

- odchodu na sportoviště 

- je seznámen s právy a povinnostmi hráče, 
rozhodčího, diváka 

 

- dokáţe zhodnotit kvalitu své pohybové 
činnosti i  spoluţáka a jeho výkonu 

 

 

- podle svých předpokladů zvládá pravidla 
základních pohybových her a soutěţí 

- podílí se na spolurozhodování a 
vyhodnocení výsledků 

 
- měření a zapisování výkonů přo 

různých disciplinách – běh, hod, skok 
- pomáhá vyhodnocovat 
 
 
- pravidla základních pohybových her 
- spolurozhodovat(přešlapy,hod, skok) 
 

 

 

 

 

 

 

HV: pohybová výchova, rytmizace, 

dynamika 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Ročník:  8. – 9. ročník 
 Tematický celek:   ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

 

- pochopit zásady zatěţování, změřit 
úroveň své tělesné zdatnosti 
jednoduchými zadanými testy 

 

- usilovat o zlepšení a udrţení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj 
pohybových dovedností  základních 
sportovních odvětví včetně 
zdokonalování základních lokomocí 

- cíleně se připravit na pohybovou 
činnost a její ukončení 

 

 

- vyuţívat základní kompenzační a 
relaxační techniky k překonání únavy 

 

- odmítat drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 

- vhodně reagovat na informace o 
znečištění ovzduší a k tomu 
přizpůsobit pohybové aktivity 

 

- znát základní zásady poskytování 
první pomoci a zvládat zajištění 
odsunu raněného 

 

 

- uplatňovat bezpečné chování 

Ţák: 

- uvědomuje si své fyzické schopnosti a 
moţnosti a nepřepíná síly 

- aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového reţimu a usiluje o zlepšení 
své tělesné zdatnosti 

 

- samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností a zatěţovanými svaly 

 

- je si vědom významu kondičního, 
koordinačního a kompenzačního cvičení 
pro správný a zdravý růst těla a vývoj 
organismu 

- ví o nebezpečí drog a ostatních škodlivých 
látek 

 

 

- je si vědom nevhodnosti aktivního 
sportování ve znečištěním ovzduší 

 

- je schopen poskytnout základy první 
pomoci a v rámcích svých moţností zajisti 
odsun raněného 

 

- je si vědom  moţných nebezpečí úrazu  a 
přizpůsobuje jím svou činnost, rozlišuje 
vhodné a nevhodné oblečení a obutí do 

        

- zdravotně orientovaná zdatnost – 
kondiční programy, manipulace se 
zátěţemi 

 

- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, 
silových a koordinačních schopností 

 

- význam pohybu pro zdraví – pohybový 
reţim, pohybové aktivity, rekreační 
(výkonnostní) sport 

 

 

- prevence a korekce jednostranného 
zatíţení a svalových dysbalancí 

 

- hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 

 

- hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 

 
 

- hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 

 
 

- hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 

 

OSV 

-  I.1. – rozvoj schopností a 
paměti při sloţitějších 
pohybových dovednostech 

- I.2. – zhodnocení vlastních 
dovedností, sebekritika 

- I.3. – respektování úspěchu 
soupeřů a schopnost 
sebeovládání v psychicky 
vypjatých situacích 

MKV 

 

- IV.3. – naplňováním olympijské 
myšlenky upevňovat 
respektování etnické 
různorodosti 
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v přírodě a v silničním provozu Tv, dbá zásad hygieny  

Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Ročník:  8. – 9. ročník  Tematický celek: ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍČÍ ÚROVEŇ  POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl:    

- zvládat v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a aplikovat 
je ve hře, soutěţích, při 
rekreačních činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţák: 

- zvládá podle svých předpokladů 
techniku i taktiku rychlého a 
vytrvalého běhu – v terénu i na dráze 

 

 

 

- podle svých předpokladů zvládá 
techniku hodu míčkem a granátem 
z rozběhu 

 

 

 

- podle svých předpokladů zvládá 
techniku skoku dalekého a zlepšuje 
odrazové schopnosti 

 

 

 

 

- podle svých předpokladů zvládá 
gymnastická cvičení ; při cvičení 
uplatňuje svůj fyzický fond, překonává 
strach 

 

 

                    Atletika 

 

- běh do 100m, nízký start,vytrvalý 
běh do 3000m (chlapci), do 1500m 
(dívky), kros, průpravná běţecká 
cvičení, běţecká abeceda 

 

- hod míčkem (dívky) a granátem 
(chlapci) z rozběhu 

 

- skok daleký 

                   Gymnastika 

- akrobacie – kotoul vpřed, 
vzad,letmo,stoj na hlavě, lopatkách, 
na rukou zakončený kotoulem 
vpřed, přemet stranou 

- přeskoky (přes kozu a bednu – 
roznoţka, skrčka, odbočka – 
s odrazem z můstku, trampolíny) 

- kladina – různé druhy chůze, 
obraty, rovnováţné polohy, 
náskoky, seskoky,poskoky 

- šplh – na tyči, na laně(chlapci) – 
s přírazem, bez přírazu 

 

                       Sportovní hry 
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- posoudit provedení osvojované 
pohybové činnosti, označit příčiny 
nedostatku 

 

 

 

 

 

- zvládá podle svých předpokladů herní 
činnosti a technicko-taktickou stránku 
jednotlivce 

 

 

- podle svých předpokladů zvládá 
rychlý a bezpečný pohyb na bruslích 
všemi směry 

 

 

 

- podle svých předpokladů zvládá 
zásady turistiky (oblečení, obutí, 
způsob chůze, stravování, 
bezpečnost a hygienu v přírodě) 

 

 

- podle svých předpokladů zvládá 
základy běţeckého lyţování 

 

 

- zvládá podle svých předpokladů 
posuzování provedení osvojovaných 
pohybových činností, označuje příčiny 
nedostatku 

 

 

- herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, řízená utkání dle 
pravidel pro určené věkové 
kategorie 

 

                          Bruslení 

 

- jízda vpřed,vzad,zatáčení, 
bezpečné zastavení 

 

               

                Turistika a pobyt v přírodě 

 

- základní poznatky z turistiky 

 

 

                 Lyţování (pouze 9.ročník) 

- základy běţeckého lyţování 
(chůze, běh, obraty,jízda 
v nenáročném terénu, 
brţdění,zastavení) 

 

 

- posuzování pohybové 
činnosti,diagnostika nedostatků 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  TĚLESNÁ  VÝCHOVA 

 

Ročník:  8. – 9. ročník 

 
Tematický celek: ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ  

 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (MV,  PT) 

Ţák by měl: 

-  uţívat osvojovanou odbornou 
terminologii na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka 

-  

- naplňovat ve školních 
podmínkách základy olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt 
k opačnému pohlaví, ochrana 
přírody při sportu 

 

- dohodnout se na spolupráci 
k jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu druţstva a dodrţovat ji 

- rozlišovat a uplatňovat práva a 
povinnosti vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka 

 

 

- sledovat  určené prvky pohybové 
činností a výkony a vyhodnotit je 

 

 

- spolurozhodovat osvojované hry a 
soutěţe 

Ţák: 

- zvládá podle svých předpokladů 
odbornou terminologii na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka 

 

- jedná podle zásad fair-play a 
olympijskou mírovou myšlenkou, 
naplňuje základní olympijskou 
myšlenku, respektuje a pomáhá 
handicapovaným a opačnému 
pohlaví,respektuje přírodu při 
činnostech v Tv 

- zvládá podle svých předpokladů 
taktickou stránku jednotlivce a 
spolupráci ve hře druţstva 

- podle svých předpokladů rozlišuje 
rozdíly mezi úlohami hráče, 
rozhodčího a diváka sportovního 
utkání 

 

- podle svých předpokladů dokáţe 
posoudit určité prvky pohybové 
činnosti 

 

- podle svých předpokladů zvládá 
pravidla, jejich pouţití ve hře a podílí 
se na spolurozhodování 

 

- komunikace v Tv – odborná 
tělocvičná terminologie 
osvojovaných činností 

 

- zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech 

- ochrana přírody při sportu a Tv 

 

 

- komunikace v Tv – smluvené 
povely, signály, gesta, značky 

 

- zásady jednání a chování v různém 
prostředí a při různých činnostech 

 

 

- měření výkonů, posuzování 
pohybových dovedností 

 

 

- pravidla osvojovaných pohybových 
činností 

 

OSV – I.9 

- rozvoj individuálních dovedností a 
spolupráce v kolektivu 
v návaznosti na úspěch 
v soutěţích 

- I.10. – vyuţití znalostí pravidel při 
spolurozhodování utkání a 
soutěţí 

MKV – IV.3 

-  naplňováním olympijské 
myšlenky upevňovat 
respektování etnické 
různorodosti 

ENV – V.3 

- ochraňovat přírodu při 
činnostech v Tv 

Mezipředmětové vztahy 

M – vyuţití poznatků z M a G – měření, 
zaokrouhlování,porovnávání 

Z – orientace v přírodě 

Čj – správný popis  těl. činnosti  

Hv – pohybová výchova (rytmika, 
dynamika) 

Př – biologie člověka, péče o zdraví, 
ţivotospráva 
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P R A K T I C K É    P R Á C E  
 
CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 
OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU 
 

Vyučovací předmět Praktické  práce je utvořen ze vzdělávací oblasti  Člověk a svět práce. Je jednou ze 

stěţejních vzdělávacích oblastí v základním vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením.  U těchto ţáků trvá nácvik 

běţných dovedností a utváření návyků mnohem delší dobu neţ u ţáků bez zdravotního postiţení. Z tohoto důvodu je 

této vzdělávací oblasti určena vyšší hodinová dotace a je realizována v průběhu celého základního vzdělávání od 

prvního do devátého ročníku. Učivo celé vzdělávací oblasti je určeno všem ţákům, tedy chlapcům i dívkám. Výuka 

v tomto předmětu směřuje k získání základních manuálních  zručností a vytváření pracovních dovedností a návyků 

z různých pracovních oblastí, k pozitivnímu vztahu k práci a jejím výsledkům, k porozumění pojmům, návodům, orientaci 

v jednoduché technické dokumentaci a ke zvládnutí pracovních postupů a dovedností řešit nejrůznější praktické situace. 

Výuka předmětu vede  ţáky  k práci v kolektivu a k odpovědnosti za své i společné výsledky práce, k osvojení 

dovedností při pouţívání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím. Vede ţáky k 

přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů, k poznání pracovních činností, které napomáhají 

vytváření moţných zálib a vyuţití volného času, k orientaci v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných 

poznatků a dovedností pro uplatnění při volbě povolání a společenském uplatnění a v neposlední řadě k dodrţování 

hygienických a bezpečnostních pravidel při práci. 

Vyučovací předmět  Praktické práce  se vyučuje jako samostatný předmět  ve všech ročnících druhého stupně 

v následující časové dotaci:  v 6.  a  7. ročníku 6 hodin týdně, v 8. ročníku 7 hodin týdně a v 9. ročníku 8 hodin 

týdně. Vyučovací předmět  Praktické  práce  se bude vyučovat v dílnách školy, školní kuchyni , v kmenových  třídách, 

dále na školní zahradě.  Dodrţování pravidel při práci s pomůckami, nářadím a  nástroji je pro kaţdého ţáka závazné. 

Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tématické okruhy 

pro skupinu chlapců a skupinu dívek, které jsou vyučovány odděleně. V 9.ročníku je navíc zařazena pro dívky téţ oblast 

Péče o dítě.  Dále je zařazen v 8. a 9. ročníku tematický celek Svět práce zaměřený na profesionální orientaci ţáků.  

 

 Vzdělávací obor Praktické  práce  je rozdělen na 2. stupni  do  7 tematických okruhů, které se prolínají a 

navzájem doplňují: 

 

1. Práce s technickými materiály 

 V této oblasti jde zejména o získávání základních vědomostí o materiálech, nástrojích a pracovních postupech, 

kdy se ţáci učí organizovat svoji pracovní činnost a provádí jednoduché práce s technickými materiály (se dřevem, 

kovem a plasty).  Poznávají různé technologické postupy (včetně technických náčrtů, výkresů a návodů). Seznamují se 

s vybranými řemesly  a s  tradicemi. Je zde zařazena i oblast  Práce montáţní a demontáţní, kdy je kladen důraz na 

drobnou údrţbu běţeckých  lyţí, jízdních kol, na výměnu vodovodních baterií , čištění odpadů apod.  

 

2. Práce s ostatními materiály 

 Zde se ţáci učí rozlišovat  různé druhy materiálů (podle podmínek a vybavení školy), poznávají jejich vlastnosti 

a technologické postupy jejich zpracování, získávají základní dovednosti ručních prací, dokáţí si vybrat vhodné pracovní 

nástroje a pomůcky pro jejich zpracování, dokáţí dovést pracovní postupy aţ k finálnímu výrobku.  

 

3. Práce  montáţní a demontáţní 

 Tato vzdělávací oblast je součástí vzdělávací oblasti Práce s technickými materiály.  

 

4. Pěstitelské práce, chovatelství 

 V této oblasti se ţáci učí volit vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin (zelenina, okrasné 

rostliny, ovocné rostliny, léčivé rostliny a koření), dokáţí pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru a vyuţívají je k výzdobě. 

Učí se pouţívat vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich drobnou údrţbu. Ţáci poznávají základní znalosti o chovu 

drobných zvířat a seznamují se se zásadami bezpečného kontaktu se zvířaty. 

 

5. Provoz a údrţba domácnosti 

 Seznamují se zde v této oblasti s financemi a s provozem domácnosti (rozpočet, příjmy, výdaje, platby apod.) 

Poznávají prakticky údrţbu v domácnosti ve cvičné kuchyni (údrţba, úklid, čistící prostředky), seznamují se s údrţbou 

oděvů a textilií, prací a čistící prostředky). Poznávají elektrické spotřebiče v domácnosti,  jejich funkce  a pouţití, 

seznamují se s ochranou a údrţbou těchto spotřebičů, s bezpečností jejich provozu, s moţným  nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem a první pomocí při eventuelním úrazu. 

 

6. Příprava pokrmů 

 Ţáci pouţívají a bezpečně obsluhují základní kuchyňský inventář , seznamují se se skupinami potravin, 
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sestavují jídelníček. Poznávají způsoby konzervace potravin. Ţáci se učí připravovat   pokrmy za studena,  poznávají 

také základní způsoby tepelné úpravy pokrmů, základní postupy při přípravě nápojů a  poznávají zásady zdravé výţivy. 

Dodrţují základní principy stolování a obsluhy u stolu. Součástí výuky tohoto celku jsou hygienická a bezpečností 

pravidla při přípravě jídel. 

 

7. Svět práce 

 Ţáci poznávají trh práce (povolání lidí, druhy pracovišť , charakter a druhy pracovních činností, poţadavky 

kvalifikační, zdravotní a osobnostní). Seznamují se s volbou profesní orientace, s moţnostmi vzdělávání, se způsobem 

hledání zaměstnání, poznávají úřad práce, dále se seznamují s nejčastějšími formami podnikání (drobné a soukromé 

podnikání). 

 

Předmětem  prolínají tato průřezová témata v uvedených tematických okruzích: 

 

OSV -  I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
VDO  - II.2, 4 
VGS -  III. 1, 2,   
MKV -  IV.1, 2, 3, 4, 5 
ENV -  V. 1, 2, 3, 4  
MDV  - VI.1, 2, 4 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí ţáků: 

 

Kompetence k učení 

Učitel: 
- zadává úkoly tak, aby poznávání bylo rozvíjeno na úrovni konkrétních činností 
- vede ţáky, aby v hodinách pracovali s jednoduchými náčrty a technickými  výkresy 
- pozoruje pokrok u všech ţáků v hodině 
- častým opakováním upevňuje získané poznatky , dovednost a pracovní návyky 

Ţák: 
- se učí poznávat smysl učení v předmětu Praktická výchova 
- dokáţe posuzovat vlastní pokrok 
- se snaţí kriticky zhodnotit výsledky své práce  

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 
- klade otevřené, jasné  otázky, dává konkrétní  srozumitelné pokyny 
- podporuje uvaţování úzce spjaté s realitou (u ţáků převaţuje myšlení názorné a konkrétní) 

Ţák:    
- se učí promýšlet s pomocí učitele pracovní postupy zadaných úkolů  
- se při řešení pracovních postupů učí chápat, ţe se při své práci bude setkávat s problémy, které  nemají jen 

jedno správné řešení 
- dovede získané poznatky vyuţívat v běţném ţivotě     

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 
- zadává úkoly, při kterých ţáci spolupracují 
- vede ţáky,  aby na sebe brali ohledy zejména v pracovním tempu a manuální zručnosti 
- vytváří dostatek prostoru k týmové a skupinové práci ţáků 

Ţák : 
- se učí správnému technologickému postupu při práci 
- při komunikaci pouţívá správné technické názvosloví 
- se učí zhodnotit výsledky své pracovní činnosti 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 
- podle potřeby pomáhá ţákům 
- přiměřeností úkolu umoţňuje kaţdému ţákovi zaţít úspěch 
- dodává ţákům sebedůvěru 

Ţák: 
- je schopen pracovat jak samostatně, tak ve skupinách 
- se snaţí aktivně spolupracovat ve skupině  při řešení problémů 
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Kompetence občanské 

Učitel: 
- vyţaduje dodrţování pravidel slušného a bezpečného chování 

Ţák: 
- respektuje bezpečnostní pravidla při práci 
- dokáţe přivolat pomoc při zranění 
- respektuje názory jiných 

   

Kompetence pracovní 

Učitel: 
- vede ţáky ke správným způsobům uţití materiálů a nástrojů 
- jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli 
- hodnotí ţáky způsobem, který jim umoţňuje vnímat  a posoudit  vlastní pokrok 

Ţák: 
- dodrţuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 
- pouţívá bezpečně nástroje, nářadí, pomůcky, vybavení dílny a vhodné materiály 
- dodrţuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na  ochranu  
- svého zdraví a zdraví druhých 
- dbá na ochranu ţivotního prostředí a pečuje pracovní pomůcky a nástroje 
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Časová dotace tematických bloků praktických prací v jednotlivých ročnících 
 
 
 

 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Tematický okruh chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky 

Práce s technickými 
materiály 

126 42 105 35 105 35 161 33 Práce s ostatními materiály 

Práce montáţní a demontáţní 

Práce 
pěstitelské;chovatelství 

42 42 70 70 70 70 66 66 

Provoz a údrţba domácnosti 

42 126 35 105 35 105 33 161 

Příprava pokrmů 

Svět práce 0 0 0 0 35 35 20 20 

Celkem: 210 210 210 210 245 245 280 280 

 
 

Komentář:  
 
 Výuka Praktických prací probíhá odděleně ve skupinách podle pohlaví. V návaznosti na 
počet ţáků v paralelních třídách jsou  v některých skupinách chlapci i dívky, bude tedy realizována 
výuka smíšená. Tomuto rozdělení do pracovních skupin odpovídá také dělení tematických celků 
s uvedenou časovou dotací. Ve smíšených skupinách lze hodinovou dotaci měnit ve prospěch 
ţáků dle jejich zručnosti, skladbě pohlaví, případně přizpůsobit profesní přípravě. Při stanovení 
celkové dotace bylo uvaţováno s výukou v počtu 35 týdnů, neboť v průběhu školního roku do 
výuky zasahují prázdninové dny, kulturní a jiné akce. 
 
V 6. ročníku je podle plánu vyučováno týdně 6 hodin PP x 35 = 210 hodin 
V 7. ročníku je podle plánu vyučováno týdně 6 hodin PP x 35 = 210 hodin 
V 8. ročníku je podle plánu vyučováno týdně 7 hodin PP x 35 = 245 hodin 
V 9. ročníku je podle plánu vyučováno týdně 8 hodin PP x 35 = 280 hodin 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE  

 

Ročník:  6.  Tematický celek. Práce s technickými materiály, Práce montáţní a demontáţní 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 
Práce s technickými materiály  

- získat základní vědomosti o 
materiálech, nástrojích a 
pracovních postupech  

 
- provádět jednoduché práce 

s technickými materiály a 
dodrţovat technologickou kázeň  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ţák: 
pod vedením učitele: 

- získává základní znalosti a umí pojmenovat 
dřeva měkká (smrk) a dřeva tvrdá (dub, buk) 

- seznamuje se s technikou: měření, 
orýsování, upínání, řezání ( pilou ocaskou), 
opracování rašplí, pilníkem, brusným 
papírem, povrchovými  úpravami  dřeva 
mořením 

- dle individuálních schopností dokáţe vyrobit 
velmi jednoduché výrobky 

- dokáţe zvolit a pouţít vhodné nářadí: 
skládací metr, úhelník, ztuţidlo, pilu ocasku, 
rašpli, pilník, brusný papír, kleště, svěrák, 
truhlářské kladivo, štětec 

- osvojuje si hospodárné zacházení  se 
dřevem 

pod vedením učitele: 
- si osvojuje tyto jednoduché techniky: 

orýsování, ohýbání plechu a drátu 
 

- vyrobí jednoduché výrobky 
 

- poznává uţití a osvojuje si vhodné nářadí: 
svěrák, kovadlinu, rýsovací jehlu, kleště 
(štípací, s plochými čelistmi, s oblými 
čelistmi), kladivo, důlčík, pilník 

pod vedením učitele: 
- se seznamuje  s moţnostmi opracování  

plastu  
- poznává a dokáţe vyuţívat tyto jednoduché 

praktické činnosti: řezání, pilování, broušení, 
stříhání, tvarování teplem 

- dokáţe vytvořit elementární výrobky 
 
 

 

 
Materiály: dřevo, kov, plasty 

 

- práce se dřevem a jeho 
pouţití v praxi 

- druhy dřeva 
 
 
 
 
 
 

- pracovní nářadí pro ruční 
opracování dřeva 

 
 
 
 
 

- práce s kovem a jeho uţití v 
praxi 

- poznávání vlastností  kovu a 
nácvik činností při 
opracování drátu a tenkého 
plechu (do 0,5 mm) 

- pracovní pomůcky – nářadí 
pro ruční opracování kovu 

 
 

- práce s plastem, vyuţití 
plastu v praxi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
OSV 

I.1.  
- připravenost k řešení problémů  
I.7. 
- jsou vedeni k empatii, respektu, 
  dochází k rozvoji schopnosti  
  podpory druhého, vzájemné pomoci 
I.8.  
- ţáci dokáţí komunikovat  v pracovní 
  skupině  
 
 
VDO  

II.4. 
- jsou důsledně vedeni k  
  respektování a dodrţování předpisů  
  a norem 

 
 
MKV  

IV.2.  
- rozvíjíme  spolupráci s jinými dětmi  
  ve třídě a ve skupině 
 
 
ENV  

V.4.  
- posilujeme u ţáků vztah člověka a  
  prostředí – ţák dodrţuje zásady  
  hygieny a bezpečnosti práce 
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- dodrţovat obecné zásady 

bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím, 
poskytnout první pomoc při úrazu  

 
 
 
Práce montáţní a demontáţní  

- sestavit podle návodu, 
náčrtu,plánu  daný model  
 

 
- je průběţně seznamován s řádem dílny, 

s bezpečností práce v dílnách, s vhodným 
oblečením při práci v dílnách 

- učí se přivolat pomoc při úrazu 
- s pomocí učitele se učí bezpečně zacházet s 

nářadím  
- je veden k úklidu pracoviště 
 
- montuje a demontuje stavebnici 
-  dovede sestavovat stavebnicové prvky, umí 

pracovat podle předlohy 

 
- bezpečnost  práce 

 
 
 
 
 
 
 

- konstrukční činnosti – práce 
s konstrukční stavebnicí 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE 

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Práce s technickými materiály, Práce montáţní a demontáţní 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV) 

 
Ţák by měl: 
Práce s technickými materiály  

- získat základní vědomosti o 
materiálech, nástrojích a 
pracovních postupech  

 

- provádět jednoduché práce 
s technickými materiály a 
dodrţovat technologickou kázeň  

 
 
 
 
 
 

- pracovat s jednoduchou 
technickou dokumentací, 
orientovat se v pracovních 
postupech a návodech  

 

- řešit jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ţák: 

- poznává nejuţívanější druhy dřev podle 
vzorkovnice (smrk, dub, buk) 

- seznamuje se s pojmy – prkno, fošna, 
lať, hranol 

- učí se a upevňuje tyto praktické činnosti: 
řezání (pilou děrovkou, lupenkovou a 
rámovou pilkou), spojování  dřeva 
lepením a za pomocí vrutů, rozšiřuje své 
znalosti  o povrchové úpravě dřeva 
transparentními nátěry 

- seznamuje se s uţitím tohoto nářadí: 
stěrka, dláto, vrut, hoblík 

- podle předlohy vyrobí a zkompletuje 
daný výrobek 

- seznamuje se s pouţíváním návodů a 
jednoduchých náčrtů 

 
pod vedením učitele: 

- učí se rozpoznávat základní kovové 
materiály: litinu, ocel, měď, hliník 

- se učí a seznamuje s činnostmi a 
postupy  při opracování drátu a plechu: 
štípání, pilování, stříhání, rovnání, 
tepání, úprava povrchu proti korozi   

- učí se uţívat toto nářadí: průbojník, pila 
na kov, šroubovitý vrták, vrtačka, sekáč 

- vyrobí jednoduché výrobky 
 

- se seznamuje s nejběţnějšími plasty: 
polyetylén, lehčený polystyrén 

- upevňuje techniku zpracování daných 
plastů: řezání, pilování, broušení, 
lepení, tvarování teplem, poznává 
leštění 
 

Materiály: dřevo, kov, plasty 
 

- práce se dřevem a jeho pouţití 
v praxi 

 
 
- jednoduché pracovní postupy se 

dřevem  
 

 
 
 

- pracovní nářadí pro ruční 
opracování dřeva 

 
 

- návody a technické náčrty 
 
 
 

- práce s kovem a jeho uţití 
v praxi 

- jednoduché pracovní operace a 
postupy 

 
 

- pracovní nářadí pro ruční 
opracování kovu 

 
 

- práce s plasty – vlastnosti a uţití 

v praxi 
- jednoduché pracovní operace a 

postupy při práci s plastem 
 
 
 

 
 
 
OSV  

I.1.  
- rozvíjí dovednosti cvičením svého 
  soustředění 
I.4. 
- učí se hledat pomoc při potíţích 
I.10.  
- ţáci jsou vedeni k dovednosti řešit   
  problémy  
 
 
 
 
 
VDO  

II.2.  
- ţáci jsou vedeni k osobní  
  zodpovědnosti 

 
 
 

MKV  

IV.5.  
- posilujeme nekonfliktní ţivot 
  v multikulturní skupině (odpovědnost 
  jedince za odstranění diskriminace  
  vůči etnickým skupinám) 
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- organizovat svoji pracovní činnost  
 
 

- dodrţovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím, 
poskytnout první pomoc při úrazu  

 
Práce montáţní a demontáţní  

- ovládat montáţ a demontáţ 
jednoduchého zařízení  
 
 

- provádět údrţbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 

 
 
 

 

 
- vyrobí  jednoduché výrobky 
- si osvojuje řád dílny a je seznámen 

s bezpečností práce v dílnách  
- zná pravidla, jak přivolat pomoc (ví, na 

koho se obrátit - učitele, jiného 
dospělého, zná číslo 155) 

- je soustavně  veden k pořádku na 
pracovišti během vlastní činnosti v dílně 

 
- se seznamuje s výměnou  součástek  

a seřízením jízdního kola 
- pouţívá vhodné nářadí a ví, ţe je 

součástí jeho výbavy 
 
- je veden k údrţbě nářadí a pomůcek pro 

práci na pozemku 
 

 
- bezpečnost práce, zásady první 

pomoci, telefonní kontakty 
 
 
 
 
 
 

 
 

- jednoduchá demontáţ a montáţ  
jízdního kola ( seřízení brzd, 
nastavení výšky sedadla, údrţba 
pedálů apod.) 

 
- údrţba nářadí pro práci na 

školním pozemku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 

I.1 
- vedení ţáka k vlastní bezpečnosti   
   jako účastníka silničního provozu 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE 

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Práce s technickými materiály, Práce montáţní a demontáţní 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 
Práce s technickými materiály  

- získat základní vědomosti o 
materiálech, nástrojích a 
pracovních postupech  
 

- provádět jednoduché práce 
s technickými materiály a dodrţovat 
technologickou kázeň  

 

- řešit jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí  
 

- organizovat svoji pracovní činnost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- pracovat s jednoduchou technickou 
dokumentací, orientovat se 
v pracovních postupech a návodech  

 
 
 

 
Ţák: 
 

- poznává vlastnosti nejuţívanějších druhů 
dřev 

s dopomocí pedagoga: 
- procvičuje postupy  řezání dřeva (pilou 

děrovkou, lupenkovou pilkou, rámovou 
pilou), vrtání ruční vrtačkou, dlabání, 
hoblování, spojování lepením a za pomocí 
vrutů, popř. za pomocí konstrukčních  spojů 
(kolíkování), povrchové úpravy dřeva  
tmelením 

- umí vyuţít nářadí a pomůcky pro ruční 
úpravu dřeva z niţších ročníků 

- zdokonaluje se ve vyuţívání  těchto nástrojů: 
rejsek, stěrku, dláto, vrut, hoblík  

 
- učí se rozpoznávat další kovové materiály: 

zinek, cín a jejich vlastnosti 
- rozšiřuje dovednosti při opracování drátu, 

plechu a pásového materiálu:  probíjení, 
vrtání, spojování šrouby, sekání, měření 
posuvným měřidlem, ruční řezání vnějších  
závitů, úprava povrchu proti korozi 

 
- jiţ běţně pouţívá nástroje pro práci -  

posuvné měřidlo, průbojník, pilu na kov, 
šroubovitý vrták, vrtačku, sekáč, elektrické 
pájedlo, šroub, matici 
 

- se seznamuje  se čtením  náčrtu a 
jednoduchého technického výkresu (čtení 
základních rozměrů)  

- seznamuje se a dovede pracovat podle 
jednoduchého návodu 

 

 
Materiály: dřevo, kov, plasty 
 
- práce se dřevem, jeho  

vlastnosti a uţití v praxi 
 

- jednoduché pracovní operace a 
postupy, seznamuje se 
s organizací práce 
 
 
 

- pracovní pomůcky – nářadí a 
nástroje pro ruční opracování 
dřeva 
 
 

- práce s kovem, jeho vlastnosti a 
uţití v praxi 
 
 

- jednoduché pracovní operace a 
postupy, organizace práce 
 

- práce s nářadím a nástroji pro 
ruční opracování kovu 
 
 
 

- čtení náčrtu a  jednoduchého 
technického výkresu  

 
 
 
 
 
 

 
OSV  

I.1.  
- ţáci jsou vedeni řešení problémů 
I.9.  
- učitel podporuje spolupráci  
  (kooperaci) a soutěţivost 
 
 
MKV  

IV.5.   
- jsou vedeni k toleranci vůči etnickým 
  skupinám 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV 

M – kótování rozměrů, čtení  
       technických výkresů 
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- dodrţovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím, 
poskytnout první pomoc při úrazu  

 
Práce montáţní a demontáţní  

- ovládat montáţ a demontáţ 
jednoduchého zařízení  

 
 

 
 

- zná  a respektuje řád dílny   
- vyuţívá znalosti hygieny  a bezpečnosti 

práce 
- v případě úrazu dovede přivolat pomoc a 

s pomocí pedagoga umí poskytnout první 
pomoc při lehkém poranění 
 

- dovede vyměnit a seřídit součásti kola 
 

- provádí běţnou údrţbu běţeckých lyţí 
 
 
 
- poznává na profesionální úrovní  údrţbu 

jízdních kol 

 
 

- organizace a bezpečnost práce 
 
 
 
 
 
- nastavení sedla,  převodníku,  
nábojů kol 

- montáţ a demontáţ lyţařského 
vázání u běţeckých lyţí, jejich 
údrţba 

 
 
- jednoduchá demontáţ a montáţ 
jízdního kola a  běţeckých lyţí, 
jejich oprava 

- Exkurze do cykloservisu. 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE  

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Práce s technickými materiály, Práce montáţní a demontáţní 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

  
Ţák by měl: 
Práce s technickými materiály 

- získat základní vědomosti o 
materiálech, nástrojích a pracovních 
postupech  

 

- provádět jednoduché práce 
s technickými materiály a dodrţovat 
technologickou kázeň 

  

- řešit jednoduché technické úkoly 
s vhodným výběrem materiálů, 
pracovních nástrojů a nářadí  

 
 

- organizovat svoji pracovní činnost  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- pracovat s jednoduchou technickou 
dokumentací, orientovat se 
v pracovních postupech a návodech  

 

- dodrţovat obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při práci i 
zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím, poskytnout 
první pomoc při úrazu  

 
Ţák: 

- zná nejuţívanější druhy dřev podle 
vzorkovnice 

- je veden ke zvolení nejvhodnějších 
pracovních postupů: vrtání vrtačkou (popř. 
elektrickou pod vedením učitele), dlabání, 
hoblování, spojování lepením, vruty, 
kolíkování, učí se plátování a čepování, zná 
techniky povrchové úpravy dřeva  
transparentními nátěry a  tmelením 

- po konzultaci s pedagogem samostatně 
vybírá a volí vhodné pracovní nářadí, 
nástroje, pomůcky a pracovní postupy 

 
- se seznamuje  se slitinami kovu: mosaz, 

bronz 
- umí opracovat  drát, plech, pásový materiál 

pomocí dříve osvojených technik 
- učí se nýtování, pájení, ručnímu  řezání 

vnitřního závitu 
- dokáţe dokončit výrobek s dohledem učitele 
- vyuţívá nářadí, nástroje a pracovní postupy , 

s kterými se seznámil v niţších ročnících: 
pouţívá posuvné měřidlo, šroubovitý vrták, 
elektrickou vrtačku (za dozoru pedagoga), 
vratidlo, závitové očko 

 
- učí se pracovat podle jednoduchého náčrtu  

 

- vyuţívá znalosti řádu dílny,  
- bezpečnosti a hygieny práce, 
- je veden k dodrţování stanovených 

technologických postupů 
- v případě úrazu zná zásady poskytnutí první 

pomoci  
 

  
Materiály: dřevo, kov, plasty 
 

- práce se dřevem, vlastnosti 
a  uţití dřeva  

- jednoduché pracovní 
operace a postupy, 
organizace práce 

- samostatně dokončí zadaný 
úkol 

 
 

- pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční 
opracování dřeva 

 
- práce s kovem, jeho 

vlastnosti a uţití  
- jednoduché pracovní 

operace a postupy, 
organizace práce 

 
 

- pracovní pomůcky, nářadí a 
nástroje pro ruční 
opracování kovu 

 
 

- technologické postupy – 
technické náčrty a návody 

 
 

 
- technologické postupy, 

organizace a bezpečnost 
práce 

 

 
OSV  

I.1.  
- ţáci jsou vedeni ke cvičení  
  dovednosti pro vlastní učení 
I.3. 
- učí se organizovat svůj čas 
I.5.  
- cvičení pro rozvoj nápadů 
I.10.  
- ţáci jsou vedeni k dovednosti řešit  
  problémy a ke zvládání učebních  
  problémů 
I.11. 
- jsou vedeni ke kvalitám typu  
  odpovědnost a spolehlivost při  
  pracovní činnosti 
 
ENV  

V.3.  
- lidská  aktivita a ţivotní prostředí 
 
MDV  

VI.1.  
- rozvíjíme schopnost jednoduše  
  zpracovat, vyhodnotit a vyuţít 
  podněty, které přicházejí z médií, 
  z tisku, rozhlasu, televize, internetu 

 
MV: 

M – kótování v dřevozpracujícím 
průmyslu, plátování, čepování 
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Práce montáţní a demontáţní  

- provádět údrţbu jednoduchých 
předmětů a zařízení  

 
 
 

 

 
- pomáhá při údrţbě strojního zařízení a 

vybavení dílny 
- provádí demontáţ, čištění a montáţ  sifonu 

umyvadla 
- umí vyměnit  těsnění u baterií umyvadel 
- podílí se na údrţbě lyţí 
- provádí běţnou údrţbu pracovního nářadí 

pro pěstitelské práce  
-  

 
- montáţ a demontáţ, údrţba 

jednoduchých předmětů a 
vybavení dílny 

 
 

- exkurze do ski servisu 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Práce s ostatními materiály 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

  Ţák by měl: 

-  rozlišovat různé druhy materiálu a      
   znát jejich vlastnosti 
 
 
 
 
 
-  zvolit vhodný pracovní postup  
   v souladu s druhem zpracovávaného      
   materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
-  správně vybrat a pouţívat vhodné  
   pracovní nástroje a pomůcky 

 

-  dovést pracovní postupy k finálnímu  
   výrobku 

Ţák: 

  se seznámí : 

 - s kašírovací hmotou a její výrobou 
 
 - s dalšími technikami a uţitím modelovací   
    hmoty  
 
 - s vlastnostmi a vyuţitím různých    
    přírodních materiálů 
 
    pod vedením učitele: 
-  získává základní znalosti a praktické  
   dovednosti 
 
 - umí připravit materiál a následně vyrobit  

    papírovou kaši 
 
 - dle vlastní volby dovede vybrat  techniku  
   korespondující se zadaným nebo    
   zvoleným tématem 
 
- dovede připravit vhodný přírodní materiál 
 
- volí a  pouţívá vhodné nástroje, pomůc-              
   ky 
 
 -si osvojuje   jednoduché techniky 
 
- výroba - od přípravných prací aţ po   
  výsledné zdobení a konečnou úpravu 
 
 
 
 

 

-  kašírování 
 
-  modelování 
 
-  práce s přírodními materiály 
 
 
-  příprava kašírovací hmoty 
 
 
 
 
-  zacházení s modelovacím materiálem, volba  
   techniky práce 
 
-  dárkové, upomínkové předměty, lidové  
   obyčeje, zvyky a tradice, estetizace  prostorů  
 
-  základní dovednosti ručních prací, volba 
    vhodných nástrojů a pomůcek 
 
-  finální úprava, snadná realizace s dostupnými   
   materiály a minimálními finančními náklady 

  
  OSV  

   I.1. 
- cvičení smyslového vnímání 
   I.4. 
-  uvolnění, relaxace 
   I.6 . 
- vzájemné poznávání se ve třídě 
   I.8.  
- řeč předmětů a prostředí   
  vytvářeného člověkem 
 
   MKV 

   IV.1.  
- respektování zvláštností různých   
  etnik 
   IV.2. 
- udrţovat tolerantní vztahy a rozvíjet   
   spolupráci s jinými lidmi 
   IV. 4.  
- vstřícný postoj k odlišnostem   
  sociokulturních skupin 
 
   ENV 

   V. 4.  
- lokální ekologické problémy 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Práce s ostatními materiály 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP 
Školní výstupy 

Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl: 

- rozlišovat různé druhy materiálu a   
       znát jejich vlastnosti 
 
 
 
- zvolit vhodný pracovní postup  
       v souladu s druhem zpracovávaného     
       materiálu 
 
 
 
 
- správně vybrat a pouţívat vhodné  
        pracovní nástroje a pomůcky 
 
 
 
 
 
- dovést pracovní postupy k finálnímu  
        výrobku 
 
 
 
 
 
 
 
- dodrţovat technologickou kázeň,  
        zásady hygieny a bezpečnosti  
        práce,poskytovat   první pomoc při   
        drobném úrazu 

Ţák: 

- se seznamuje  a upevňuje si poznatky 
o materiálech, poznává jejich 
vlastnosti ( tvrdnutí a rozpouštění, 
hnětení, máčení a vysychání ) a jejich 
praktické vyuţití 

- se učí  pracovat s keramickou hlínou, 
vytváří nejrůznější reliéfy, hliněné 
desky, učí  se pracovat s formou 

- se učí  připravit konstrukce pro 
prostorové výrobky 

- dle předlohy vytváří elementární 
prostorové  výrobky 

-  připravuje a překresluje obrysy   z                            
projekce 

- dovede vyřezávat, stříhat karton  

 

- si upevňuje  techniku pouţívání 
řezacích noţů, samostatně volí další 
dostupné pomůcky 

 

- se seznamuje  s návodem, uţíváním 
keramické pece, asistuje při práci s ní 
kompletuje  povrchovou úpravu, volí 
nátěr, barvu 

 

- je veden k dodrţování hygieny, 
bezpečnosti práce a  ví na koho se 
obrátit při poskytnutí  první pomoci  

 

-  práce s keramickou hlínou 

-  práce s kašírovací hmotou 

-  karton 

 

-  tvarování, válení,modelování keramické hlíny 

 

 

-  prostorové ztvárnění kašírovací hmoty 

-  skládanky z papíru  

-  papírové šablony, prostorové výrobky za  

   účelem  estetizace školy 

 

 

 

-  nástroje a pomůcky 

 

 

-  keramická pec 

-  konečná úprava 

 

 

-  bezpečnost při práci a první pomoc 

 

 
 
   OSV  

   I.1.  
-  cvičení pozornosti a soustředění 
   I.4.  
-  pozitivní naladění mysli  
   I.5. 
-  cvičení pro rozvoj kreativity 
   I.7.  
-  chování podporující dobré vztahy 
   I.9.  
-  dovednosti pro etické zvládání  
    situací soutěţe a konkurence 
 
   MKV 

   IV.1.  
-  člověk jako součást etnika 
   IV.2.  
-  předsudky a vţité stereotypy 
   IV. 4.  
-  rovnocennost, naslouchání druhým 
 
   ENV 

   V. 4.  
-  negativní vliv civilizace na ţivotní  
    prostředí 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Práce s ostatními materiály  

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl: 

-  rozlišovat různé druhy materiálu a  
   znát jejich vlastnosti 
 
 
 
 
-  zvolit vhodný pracovní postup  
   v souladu s druhem zpracovávaného    
   materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  správně vybrat a pouţívat vhodné  
   pracovní nástroje a pomůcky 
 
 
 
 

 
-  dovést pracovní postupy k finálnímu  
   výrobku 

Ţák: 

- se seznamuje  s druhy obkladů, lepícími    
   a  stavebními materiály, glazurovací  
   barvou, poznává vlastnosti materiálů 
 
-  pracuje s keramickou hlínou - vtlačuje,  
   otiskuje, modeluje postavy, ozdoby,  
   upomínkové předměty 
-  se seznamuje  s postupy řezání skla,  
   pomáhá  
   při zasklívání obrázků a úpravě   
   malovaných skleněných destiček 
-  se učí  sestavovat návrhy pro mozaiku 
-  ručně zhotovuje mozaiku v kombinaci   
   se střepem a malbou 
-  pomocí mozaikových kamenů, střepů a  
   spárovací hmoty zdobí nejrůznější    
   předměty ( květináč, krabička, podloţka,  
   prostírání…) a  zdi interiérů 
-  se seznamuje  s lámáním, štípáním,  
   zabrušováním, lepením 
-  pomáhá připravovat materiál pro výrobu   
   stavebních směsí 
-  poznává a pouţívá nástroje pro práci  
   s keramickou hlínou, umí vkládat výrobky   
   do   keramické pece 
 
 
 
-  se seznamuje  s nástroji na úpravu,   
   řezání skla a keramických obkladů 
-  zná základní zednické pomůcky a náčiní 
-  pouţívá a dovede vybrat další vhodné  
   pomůcky a prostředky 
 
 
-  kreativně kombinuje a s pomocí  učitele  
   dotváří zadané úkoly   

 
-  keramické obklady, sklo, stavební směsi 
 
 
 
-  keramická hlína 
 
 
-  práce se sklem 
 
 
 
-  keramické obklady 
-  estetizace interiéru školy 
 
 
 
 
 
-  stavební směsi 
-  drobné opravy v areálu školy, zkrášlování   
   školní zahrady a pozemku 
 
 
 
 
 
 
 
-  práce s nářadím, nástroj a elementárními   
   pomůckami 
 
 
 
 
 
-  konečná úprava výrobků, stavebních prvků,  
   interiéru a exteriéru 

 
 
 
    OSV  

    I.4. 
-   dobrý vztah k sobě samému  
    I.5 
-  pruţnost nápadů a originalita 
    I.7.  
-  pohled na svět očima druhého 
    I.8.  
-  vedení dialogu, jeho pravidla 
    I.9.  
-  rozvoj individuálních dovedností pro  
   spolupráci 
    I.10.  
-  dovednosti pro řešení problémů 
 
   MKV 

   IV.1.  
-  jedinečnost kaţdého člověka 
   IV.2.  
-  právo podílet se na spolupráci 
 
   ENV 

   V. 4.  
-  řešení odpadového hospodářství 
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-  dodrţovat technologickou kázeň,  
   zásady hygieny a bezpečnosti   
   práce, poskytovat první pomoc při  
   drobném úrazu 

 
-  se učí  zásady hygieny a bezpečnosti  
   práce a  s pomocí pedagoga umí   
   poskytnout první    pomoc při lehkém  
   poranění 

 
-  dodrţování technologických postupů 
   bezpečnost práce při práci s různými druhy   
   zpracovávaného matriálu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 171 

Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Práce s ostatními materiály  

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV) 

Ţák by měl: 

-  rozlišovat různé druhy materiálu a  
   znát jejich vlastnosti 
 
 
-  zvolit vhodný pracovní postup    
   v souladu s druhem zpracovávaného  
   materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  správně vybrat a pouţívat vhodné  
   pracovní nástroje a pomůcky 
 
 
-  dovést pracovní postupy k finálnímu    
    výrobku 
 
 
 
 
 
 
-  dodrţovat technologickou kázeň,  
   zásady hygieny a bezpečnosti  
   práce,poskytovat první pomoc při  
   drobném úrazu 

Ţák: 

-  rozlišuje a rozděluje různé druhy  
   materiálů a zná jejich vlastnosti, způsob 
   vyuţití v praxi 
 
 
-  dle zadaného úkolu umí volit pracovní  
   postupy a technologie 
-  se podílí  na přípravě materiálů a  
   „polotovarů“ pro výuku niţších ročníků 
-  samostatně zpracovává zadaný materiál 
-  dotváří kartónové šablony a s pomocí  
   pedagoga pouţívá stříkací techniky –     
   grafity 
-  se účastní sestavování návrhů interiéru a   
   následné realizace 
-  samostatně volí  a vytváří náměty určené   
   zejména pro interiérovou i exteriérovou  
   estetizaci nejen školy 
   ( úprava chodeb, tříd, celkového   
   exteriéru budovy ) 
 
-  po konzultaci s pedagogem samostatně  
   vybírá a volí vhodné pracovní nářadí,  
   nástroje a pomůcky 
 
-  podle vlastního uváţení a různými        
   technikami sestavuje, kompletuje,   
   upravuje a dotváří daný výrobek, je  
   nápomocen při dokončovacích pracích  
   niţších ročníků 
-   sestavuje finální výrobek z jednotlivých  
   částí 
 
-  pracuje podle správných postupů, zná  
   zásady hygieny a bezpečnosti práce a  
   umí poskytnout první pomoc při lehkém  
   poranění 

 
 -  rozličné druhy materiálů a jejich vyuţití 
 
 
 
-  pracovní postupy a návrhy 
-  kašírování, práce se sklem, keramickou  
   hmotou, přírodním materiálem, plasty,  
   polystyrénem, keramické obklady- mozaiky,  
   příprava stavebních směsí, lepících hmot,   
   zhotovení kulis pro divadelní vystoupení ţáků,  
   výrobky spojené s lidovými svátky a tradicemi,  
   enviromentální výchovou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  související sekce pracovních nástrojů a  
   pomůcek k úpravě daného materiálu 
 
 
-  samostatné dokončení úkolu 
 
 
 
 
 
 
 
-  technologické postupy a bezpečnost práce  
   s různými druhy zpracovávaného materiálu 
 

 
 
 
   OSV  

   I.1.  
-  cvičení smyslového vnímání 
   I.4.  
-  hledání pomoci při potíţích  
   I.7.  
-  respekt, podpora, pomoc 
   I.8.  
- asertivní komunikace 
 
   MKV 

   IV.1.  
-  respektování zvláštností kultur 
   IV.2.  
-  vztahy mezi kulturami, vzájemné  
    konflikty i obohacování 
   IV. 4.  
-  specifické rysy kultur 
   ENV 

   V. 4.  
-  náš ţivotní styl, spotřební styl ţivota 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  6. – 9.  Tematický celek: Práce s ostatními materiály – ruční práce PvD 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT,  MV) 

 
Ţák by měl: 

 
- rozlišovat různé druhy materiálů a znát 

jejich vlastnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zvolit vhodný pracovní postup 

v souladu s druhem zpracovávaného 
materiálu 

 
 
 
 
 
- správně vybrat a pouţívat vhodné 

pracovní nástroje a pomůcky 
 
 
 
- dovést pracovní postupy k finálnímu 

výrobku 
 

 
Ţák: 
 

- rozliší bavlněné a syntetické materiály a 
zná jejich vlastnosti 

 
- rozliší směsové materiály a zná jejich 

vlastnosti 
 
 
 
 
- rozliší pleteninu přírodní a syntetickou, 

materiály z přírodních a syntetických látek 
 
 
 
- rozliší nitě, příze a vlnu 
 
 
 
- navrhuje a tvoří vzorníček druhů látek 
- s druhem zpracovávaného materiálu volí 

odpovídající pomůcky (síla jehlic, háčku.. 
- tvoří vzorníček stehů 
- zvládá základní prvky háčkování  
- zná základy pletení 
 
 
- zvládá drobné opravy a údrţbu oděvů, volí 

vhodné pomůcky a nástroje 
- seznamuje se s provozem šicího stroje 
 
 
- přišívá různé druhů knoflíků 
- je veden k dokončení započaté práce 
 

 
 
 
- bavlna x syntetika x len 
- tkaná vazba a ţerzej 
 
- bavlna – len 
- bavlna – polyester 
- bavlna – lycra 
- vyšívací příze 
- panama, kanava 
 
- přírodní materiály: vlna, bavlna, viskóza, 

len 
- syntetické materiály: polyester, lycra, 

klimatex, vlna 
 
- nitě bavlněné a polyesterové 
- příze 
- vlna 
 
- třídění látek 
- charakteristika tkanin 
- postup zpracovávání různých materiálů 
- základní druhy stehů 
- krátký a dlouhý sloupek 
- hladce, obrace 
 
 
- oprava a údrţba oděvů 
- šicí stroj, navlékání nití, šití, obšívání 
 
 
 
- vzorníček dle vlastního nápadu 
- výrobky z různých materiálů 
 

 
 
 
OSV 

I.5 
- pruţnost nápadů, kreativita, 

originalita 
  
 
 
MKV  

IV.3 
- různost a odlišnosti lidí 

s ohledem na odívání 
 
 
 
 

MV: 
P    -    rostliny (bavlna, len, vlna) 
           ţivočichové (ovce, bourec 
           morušový  
Ch  -   sloţení materiálů 
 
VKZ -  prevence úrazů 
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- dodrţovat technologickou kázeň, 

zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytnout první pomoc při drobném 
úrazu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- háčkuje a šije drobné výrobky 
- dokáţe uplést  vybraný výrobek 
 
 
- pod vedením učitele dodrţuje zvolený 

pracovní  postup 
- se seznamuje  se zásadami hygieny a 

bezpečnosti práce 
- učí se efektivně připravit pracoviště 
- po dokončené práci uklidí pomůcky 
- dodrţuje hygienu rukou 
- zná první pomoc při drobných úrazech 

(dezinfekce, krytí rány) 
- je schopen samostatně vytvářet bezpečné 

pracovní prostředí 
- vnímá technologickou kázeň jako 

nezbytnou součást prevence úrazů 
 

 

 
- háčkování,druhy oček 
- pletení, nahazování, druhy oček 
 
 
- správný postup určeného zadání 
- prevence úrazů 
- hygiena práce 
 
- organizace pracovní plochy 
- úklid pracoviště 
 
- první pomoc při drobném krvácivém 

poranění (ošetření a dezinfekce rány) 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE  

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Pěstitelské práce , chovatelství 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 
 

- volit vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin  

 
 

- pěstovat a ošetřovat květiny 
v interiéru a vyuţívat je k výzdobě  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- pouţívat vhodné pracovní 
pomůcky a provádět jejich údrţbu  

 
 
 
 
 
 

- dodrţovat technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytnout první pomoc při 
úrazu zvířaty a při styku 
s jedovatými rostlinami  

 
Ţák: 
za pomocí učitele: 

- se učí kypřit, plít, zalévat a přihnojovat  
- učí se rozlišovat různé druhy zeminy 

pro výsadbu a přesazování  
pokojových květin 

- pomáhá přesazovat pokojové květiny 
(půda, květináče), dbá na čistotu  
květináčů a pracovního místa 

- provádí mnoţení květin (vegetativní) 
- poznává, co potřebují rostliny k růstu 
- seznamuje se s pěstováním  

některých cibulových květin – dokáţe 
je ošetřovat  

 
- pozoruje klíčení vybraného osiva 

rostlin  
 

- seznamuje se s půdou a jejím 
zpracováním  na podzim a na jaře 

 
- při práci pouţívá lopatku,motyčku, 

sázecí kolík,zeminu, odpovídající 
květináče 

 

- seznamuje se se sběrem vybraných 
bylina jejich uskladněním při sušení 
 
 

- je veden k dodrţování hygieny a 
bezpečnosti práce při práci se 
zahradním náčiním 

 
- ví, na koho se obrátit při poskytnutí 

první pomoci při drobném poranění 

 
Květiny 

- pokojové květiny 
- práce na školní zahradě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelenina 

- zelenina – osivo a výpěstky, 
podmínky a zásady  pěstování 

 
Půda - základní podmínka pro pěstování  

- půda a její zpracování 
 
 

- nářadí a pomůcky pro pěstování 
pokojových rostlin 

 
Vycházky a exkurze 

- sběr vybraných léčivých druhů 
rostlin 

 
 
 

- bezpečnost  při práci na školní 
zahradě a první pomoc při 
drobných poraněních kůţe 

 

 
 
OSV  

I.1.  
- připravenost k řešení problémů 
I.8.  
- snaţí se spolupracovat a  
  komunikovat  v dané pracovní 
  skupině 
 
VDO  

II.4.  
- snaţí se respektovat a dodrţovat  
  předpisy a normy 
 
ENV  

V.2. 
-  poznává půdu a její propojenost se  
   sloţkami prostředí a zdrojem  
   výţivy 
V.4. 
-  vnímá vztah člověka a prostředí 
   (třídění odpadu) 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE  

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Pěstitelské práce, chovatelství 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT,MV ) 

 
Ţák by měl: 

- volit  vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin  

 
 

- pěstovat a ošetřovat květiny 
v interiéru a vyuţívat je k výzdobě  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ţák: 

- pečuje o pokojové květiny – a provádí tyto 
činnosti : kypření, pletí, zalévání, 
přihnojování, přesazování 

- seznamuje se s předpěstováním vybraných 
druhů květin ze semen 

- poznává, co potřebují rostliny k růstu 
- dovede rozpoznat některé druhy okrasných 

rostlin (šeřík, ptačí zob, růţe, zlatý déšť a 
další) 

 
- umí rozlišit osivo a sadbu 
- seznamuje se pěstováním vybraných druhů 

zeleniny  
- prakticky provádí  výsev a jednocení 

kořenové zeleniny 
 

- učí se rozlišovat vybrané  druhy ovocných 
rostlin 

- učí se o  hlavních  zásadách při výsadbě 
ovocných stromů a keřů 

 
- poznává způsoby zvyšování úrodnosti půd 
- poznává způsoby  hnojení: chlévskou mrvou, 

průmyslovými  hnojivy, kompostem, zeleným 
hnojením 

- seznamuje se se  zásadami zakládání a 
ošetřování kompostu 

 
- poznává účinek léčivých rostlin na zdraví 

člověka 
 

- učí se poznávat jedovaté rostliny v okolí 
bydliště 

- vycházkou do parku a lesa se seznamuje s  
lesními dřevinami 
 

 

Pokojové květiny a okrasné rostliny 
- pěstování vybraných 

okrasných rostlin a květin 
 
 
 
 
 
 
 
Zelenina   

- osivo, sadba, výpěstky, 
podmínky a zásady 
pěstování 

- pěstování vybraných druhů 
zeleniny 

 
Druhy ovocných rostlin, způsob 
pěstování 
 
 
 
Půda - základní podmínka pro 
pěstování  

- půda  
- hnojení půdy 
- výţiva rostlin 
 

 

Léčivé rostliny 
 
 
Rostliny jedovaté 
 

Vycházky a exkurze 
- lesní dřeviny 
 

 
OSV 
I.1.  

- rozvíjí dovednosti cvičením svých 
  schopností 
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- pouţívat vhodné pracovní 
pomůcky a provádět jejich údrţbu  

 
 
 
 
 

- prokázat základní znalost chovu 
drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty   

 
 
 
 
 
 

- dodrţovat technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytnout první pomoc při 
úrazu způsobeného zvířaty a při 
styku s jedovatými rostlinami  
 

 
- dovede rozpoznat  určité léčivé byliny, 

poznává jejich správné sušení a skladování 
 

- při práci pouţívá odpovídající květináče, 
zeminu,lopatku, motyčku, hrábě  a nářadí na 
odstraňování  plevelných rostlin 

- udrţuje své okolí a pracovní místo v čistotě 
- ukládá na své místo pracovní nástroje a 

udrţuje ho v dobrém stavu 
 
 

- poznává podmínky chovu -  zásady 
umístění,  krmení a ošetřování malého 
zvířete 

- získává základní poznatky o hygieně a 
bezpečnosti chovu - kontakt se zvířaty 
z hlediska bezpečnosti 

- uvědomuje si moţnost vzniku alergie na 
zvířata 

 
- je seznámen s bezpečností práce při práci 

na pozemku 
- zná pravidla přivolání  a poskytnutí první 

pomoci 

 
- sběr léčivých rostlin 

 
 

- nářadí a pomůcky pro 
pěstování pokojových  a 
uţitkových  rostlin 

 
 
 
 
 
 
Chovatelství – chov malých zvířat 

- moţnosti a podmínky chovu 
malých zvířat v domácnosti 

 
 
 

 
 

- bezpečnost při práci na 
školním pozemku 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE 

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Pěstitelské práce, chovatelství 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 

- volit  vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin  

 

- pěstovat a ošetřovat okrasné 
květiny, vyuţívat je k výzdobě  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pouţívat vhodné pracovní 
pomůcky a provádět jejich údrţbu  

 
 
 

 
Ţák: 

- poznává rozdíl v pěstování letniček, 
dvouletek a trvalek 

- dovede zjistit  dobu výsevu a výsadby 
- předpěstuje sazenice květin,  zná jejich 

výsadbu a další ošetřování květin 
- vyuţívá dekorativních postupů - rozvíjí si 

estetické cítění jednoduchým aranţováním 
a vazbou květin vazbou - přírodní lýko, 
sušené květy, drátky, stuţky aj.  

 
- seznamuje s předpěstováním vybraných 

druhů zeleniny  
- dokáţe zjistit  dobu výsevu a výsadby 
- seznamuje se s plevelnými rostlinami,  

jejich rozšiřováním a  se způsobem jejich 
likvidace  

 
- je seznámen s  mnoţením ovocných keřů 
- seznamuje se s ošetřováním ovocných 

stromů – výchovný a udrţovací řez, 
přihnojování 

- je seznámen  se sklizní a správným 
skladováním ovoce prostřednictvím 
videozáznamů 

 
- poznává moţnosti přirychlení  zeleniny 

(náročnější  na teplo)  v méně příznivých 
podmínkách – pařeniště, skleník 

- zná zásady sběru vybraných léčivek 
 

- při práci pouţívá – zeminu, tekutá hnojiva, 
vhodná osiva, přípravky na ošetření proti 
škůdcům 

- pouţívá a udrţuje pracovní nářadí: 
motyku, hrábě, kolík, rýč, kolečka 

 
Okrasné rostliny 

- vyuţití květin v interiéru a 
exteriéru 

 
 

 
- jednoduché aranţování a 

jednoduchá vazba květin – 
tematicky zaměřené 
k Vánocům nebo Velikonocům 

 
Zelenina  - osivo, sadba, výpěstky 

- podmínky a zásady pěstování 
- plevelné rostliny a jejich 

likvidace 
 
 

 
Ovocné rostliny  

– druhy ovocných rostlin, způsob 
pěstování 

 
 
 
 

Půda - základní podmínka pro 
pěstování  

- význam pařeniště a skleníku 
 
 

Vycházky a exkurze: 
- sběr léčivých bylin 

 

- nářadí a pomůcky pro 
pěstování pokojových rostlin a 
zeleniny 

 
 
OSV 

I.4.  
- učí se hledat pomoc při potíţích 
I.9.  
- rozvíjí individuální schopnosti pro 
  kooperaci – seberegulace v situaci 
  nesouhlasu a odporu 
 
VDO 

II.2. 
- dokáţe přijímat zodpovědnost za  
  své činy 
 
ENV 

V.3.  
- provádí konkrétní pracovní aktivity  

  ve prospěch ochrany ţivotního  
  prostředí,  péče o zeleň, třídění  
  odpadů,  zlepšování okolního  
  prostředí 
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- prokázat základní znalost chovu 
drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty  

 
 
 
 

- dodrţovat technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytnout první pomoc při 
úrazu způsobeného zvířaty a při 
styku s jedovatými rostlinami  

 

 
- se seznamuje  se zásadami chovu 

drobných savců, ptáků, ryb 
- získává základní znalosti pro příští záliby a 

aktivní vyuţívání volného času. 
- je poučen o moţnosti nebezpečí při 

kontaktu se zvířaty z domácího chovu 
 

- zná zásady práce s nářadím na pozemku 
- vyuţívá znalosti hygieny a bezpečnosti 

práce 
- v případě úrazu dovede přivolat pomoc, 

s pomocí učitele umí poskytnout první 
pomoc při lehkém poranění 

- je seznámen s dodrţováním zásad při 
chovu domácích zvířat 

 
Chovatelství  

- chov dalších malých domácích 
zvířat 

 
 
 
 

- organizace a bezpečnost 
práce 

- bezpečnost při chovu 
domácích zvířat 

 

 
MV: 
P 
-  pojmenování a řazení ţivočichů do 

   příslušných skupin 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE  

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Pěstitelské práce, chovatelství 

                 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 

- volit  vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin  

- pěstovat a ošetřovat květiny 
v interiéru a vyuţívat je k výzdobě  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ţák: 

- poznává vhodné pokojové rostliny pro 
pěstování v hydroponii  

- se učí  o vhodnosti a jednoduchosti 
vyuţití hydroponie na veřejných 
prostranstvích – banky, školy, hotely, 
nemocnice (dekorativnost, čistota a 
hygieničnost) 

 
- poznává moţnosti ochrany pěstované 

zeleniny (ochranné lhůty při pouţití 
postřiků) proti škůdcům a chorobám 
rostlin 

- je seznámen s běţnými druhy plevelů 
- zná postup sklizně kořenové zeleniny a 

její správné skladování 
 

- seznamuje se s ochranou proti škůdcům 
a chorobám ovoce (ochranné lhůty při 
pouţití postřiků) 

- zná postup při sklizni ovoce a zná 
zásady správného  skladování ovoce 

 
- je seznámen  s moţností zamoření půdy 

různými látkami ( ropné látky) 
- učí se chápat  funkci pařeniště a 

skleníku, poznává jejich vliv na 
pěstování rostlin s vyššími tepelnými 
nároky 

 
- umí vyjmenovat nejznámější rostliny  

pěstované za účelem distribuce drog 
-  zná nebezpečí při uţívání těchto rostlin 
- uvědomuje si trestní zodpovědnost při 

případném pěstování těchto rostlin 
 

 
Pokojové květiny 

- pěstování vybraných pokojových  
květin vhodných k hydroponii 

- vyuţití těchto květin v interiéru a 
exteriéru – fíkusy, bambus apod. 
v keramzitu a ţivném roztoku 

 
 
 
Zelenina  - ochrana zeleniny 

- pěstování vybraných druhů 
zeleniny 

 
 

 
 
 
Ovocné rostliny  
 
 
 
 
 
Půda - základní podmínka pro pěstování  

- ochrana půdy proti erozi 
 
 

 
 
 
Rostliny jako drogy 
 
 
 
 
 

 
OSV 

I.3.  
- umí si stanovit osobní cíle 
I.10.  
- pokouší se řešit problémy  
  samostatně a zodpovědně 
 
 
ENV 

V.1.  
- vnímá pole jako ekosystém 
 -pole a jeho okolí, vliv zemědělské  
  výroby na kvalitu půdy a vody 
V.3.  
- získává informace o ekologické 
  problematice 
 
 
MDV 

VI.1.  
- zpracovává, vyhodnocuje a vyuţívá  
  podněty, které přicházejí z médií,  
  z tisku, rozhlasu, televize, internetu 
- kritický přístup ke zpravodajství a  
  reklamě 
 
 
P- ochrana půdy 
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- pouţívat vhodné pracovní 
pomůcky a provádět jejich údrţbu  

 
 

- dodrţovat technologickou kázeň, 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytnout první pomoc při 
úrazu způsobeného zvířaty a při 
styku s jedovatými rostlinami  

 
- zná moţnost vlivu rostlin na vznik 

alergie 
 

- seznamuje se s učebním oborem 
„zahradník“ 

- zná vybrané léčivé rostliny a jejich léčivé 
účinky – list pampelišky, list a květ 
kontryhelu, list kopřivy, plod šípku, 
jeřabiny a černého bezu apod.  

- poznává vliv zemědělské výroby na 
kvalitu půdy a vody  

 
- při práci pouţívá vhodné ţivné roztoky, 

nádoby, říční štěrk nebo písek, 
keramzit, motyčky, hrábě, šňůru 

 
- vyuţívá znalosti bezpečnosti a hygieny 

práce při práci na pozemku i při chovu 
drobných zvířat 

- v případě úrazu zná zásady poskytnutí 
první pomoci 

 

 
Rostliny  jako alergeny 
 
 
Vycházky a exkurze: 

- exkurze do zahradnictví 
- sběr léčivých rostlin – dle 

poţadavků výkupní organizace 
 
 

- výchova k péči o ţivotní prostředí  
 

 
- nářadí a pomůcky pro pěstování 

květin a zeleniny 
 

 
- organizace a bezpečnost práce, 

poskytování první pomoci ři 
drobných poraněních 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  6.  Tematický celek: Provoz a údrţba domácnosti 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 
Ţák by měl: 

 
- ovládat jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech v 
domácnosti a orientovat se v 
návodech k obsluze běţných 
spotřebičů pouţívaných v 
domácnosti 

 
 
 
- správně zacházet s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením, 
provádět drobnou domácí údrţbu 

 
 
 
 
 
- pouţívat vhodné prostředky při práci 

v domácnosti 
 
 
 
 
- dodrţovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytnout první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo chemikálií 

 
 

   

 
Ţák: 
 

- orientuje se v základním vybavení 
kuchyně 

- ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti 

- orientuje se v návodech k obsluze varné 
konvice, vysavače, ručního šlehače 

 
 
 
- umí správně zacházet s dostupnými 

pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením 
v domácnosti 

- provádí údrţbu šlehače, vysavače, varné 
konvice 

 
 
 
- pouţívá základní prostředky při  mytí 

nádobí a podlah 
 
 
 
 
- pouţívá ochranné pracovní pomůcky 
- dodrţuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy  a 
poskytuje první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem při práci  s ručním 
šlehačem, vysavačem a varnou konvicí 

 

 
 
 
- základní vybavení kuchyně, údrţba a 

úklid kuchyně 
- práce s varnou konvicí, ručním 

šlehačem,  vysavačem 
- návody k obsluze uvedených přístrojů 
 
 
 
 
- manipulace s pomůckami, nástroji a 

nářadím v domácnosti 
- ovládání  a údrţba šlehače, vysavače, 

varné konvice 
 
 
 
 
- čistící prostředky na mytí nádobí a 

podlah 
 
 
 
 
- ochranné pracovní pomůcky  
- hygienická a bezpečnostní pravidla při 

údrţbě a provozu domácnosti, první 
pomoc při úrazu elektrickým proudem v 
souvislosti s provozem varné konvice, 
ručního šlehače a vysavače 

 

 
 
 
OSV 

I.2 
- můj vztah ke mně samé/mu 
I.4 
- organizace času   
I.7. 
- respekt, podpora, pomoc 
  
 
  
VDO 

II.2 
- vzájemná komunikace a 

spolupráce 
 
 
 
MKV 

IV.2 
- lidské vztahy, právo podílet se na 

spolupráci  
 
 
 
ENV 

V.4 
- náš ţivotní styl  
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  7.  Tematický celek: Provoz a údrţba domácnosti 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT,  MV) 

 
Ţák by měl: 

 
- provádět jednoduché operace 

platebního styku 
 
 
- ovládat jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech v 
domácnosti a orientovat se v 
návodech k obsluze běţných 
spotřebičů pouţívaných v domácnosti 

 
 
- správně zacházet s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením, 
provádět drobnou domácí údrţbu 

 
 
 
 
 
- pouţívat vhodné prostředky při práci v 

domácnosti 
 
 
 
 
- dodrţovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytnout první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo chemikálií 

 
   

 
Ţák: 
 

- vnímá souvislosti mezi příjmy a výdaji při 
provozu domácnosti 

 
 
- orientuje se v běţném vybavení kuchyně, 

ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti 

- orientuje se v návodech k obsluze el. 
spotřebičů 

 
 
- správně zachází s dostupnými 

pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením 
v domácnosti  

- provádí údrţbu elektrické  a mikrovlnné 
trouby, mixéru, kávovaru 

 
 
 
- pouţívá běţné prostředky při úklidu 

vybavení kuchyně a při údrţbě 
podlahových krytin 

 
 
 
- dodrţuje základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy 
- poskytuje první pomoc při eventuálním 

úrazu elektrickým proudem při práci s el. a 
mikrovlnnou  troubou, mixérem a 
kávovarem 

 

 
 
 
- příjmy a výdaje, rozpočet na provoz 

domácnosti 
 
 
- údrţba a úklid kuchyně 
- práce s elektrickou a mikrovlnnou 

troubou,  mixérem, kávovarem 
- návod k obsluze  
 
 
 
- manipulace s pomůckami, nástroji a 

nářadím v domácnosti 
- ovládání elektrických přístrojů ( el. a mv. 

trouba, mixér, kávovar ) 
- manipulace s nářadím při provádění 

drobné domácí opravy 
 
 
- čistící prostředky na úklid kuchyně a 

podlahových krytin 
 
 
 
 
- hygienická a bezpečnostní pravidla při 

údrţbě a provozu domácnosti  
- první pomoc při úrazu elektrickým 

proudem v souvislosti s provozem el. a 
mikrovlnné  trouby, mixéru a kávovaru 

 

 
 
OSV 

I.4 
- dovednosti zvládání stresových 

situací, hledání pomoci při 
potíţích  

I.11 
- povědomí o kvalitách typů 

odpovědnost, spolehlivost 
  
VDO 

II.2 
- občan jako odpovědný člen 

společnosti 
 
MKV 

IV.2 
- rozvíjet spolupráci s jinými lidmi   
        
 
ENV 

V.2 
- pitná voda ve světě a u nás  
V.3 
- odpady a hospodaření s nimi   
 
 
 
MV 

M 
- matematický průměr ( rozpočet ) 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  8.  Tematický celek: Provoz a údrţba domácnosti 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT,  MV) 

 
Ţák by měl: 

 
- provádět jednoduché operace 

platebního styku 
 
 
 
- ovládat jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech v 
domácnosti a orientovat se v 
návodech k obsluze běţných 
spotřebičů pouţívaných v domácnosti 

 
 
- správně zacházet s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením, 
provádět drobnou domácí údrţbu 

 
 
 
- pouţívat vhodné prostředky při práci v 

domácnosti 
 
 
 
 
 
- dodrţovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytnout první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo chemikálií 

 

 
Ţák: 
 

- rozumí pojmům příjmy,výdaje,rezerva, 
půjčka,dluh a orientuje se v základním 
rozpočtu na provoz a údrţbu domácnosti 

 
 
- ovládá údrţbu oděvů a textilií, umí 

připravit a roztřídit prádlo před praním 
 
 
 
 
 
- provádí  běţný úklid  v domácnosti 
- pomůcky a nástroje umí srovnat a drţet v 

čistotě 
 
 
 
- zná a pouţívá  vhodné prací  a čistící 

prostředky při práci v domácnosti 
- ví, jak  a jaký prostředek pouţít na různé    

skvrny 
- zná postup ručního praní jemného prádla 
 
 
- dodrţuje bezpečnostní a  hygienická  

pravidla    
- ví, jak poskytnout  první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem a chemikálií 
 

 

 
 
 
- sestavení  rozpočtu na provoz 

domácnosti 
- sestavení rozpočtu na jednoduché jídlo 
 
 
- návod k obsluze  pračky a její ovládání  

a údrţba,  třídění prádla a  pracovní 
postupy  

- ruční praní jemného prádla 
 
 
 
- údrţba domácnosti a  běţný úklid 

kuchyně 
 
 
 
 
- dostupné a vhodné  prací  a čistící 

prostředky a manipulace s nimi 
- prostředky na ruční praní 
 
 
 
 
- pravidla a bezpečnost při provozu 

s elektrickými  spotřebiči  
- hygienická a bezpečnostní pravidla 

uţívání čistících prostředků při údrţbě 
textilu praním 

- první pomoc při úrazu elektrickým 
proudem a chemikálií  

 
 

 
 
OSV 

I.1 
- rozvoj schopnosti poznávání 
I.3 
  
- organizace vlastního času   
 
VDO 

II.2 
- občan jako odpovědný člen 

společnosti 
      
 
MKV 

IV.3 
- rovnocennost všech etnických 

skupin a kultur    
     
ENV 

V.1 
- ekosystémy 
 
MDV 

VI.2 
-      vliv reklamy    
 
 
MV 

Ov 
- rozpočet, příjmy, výdaje 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  9.  Tematický celek: Provoz a údrţba domácnosti 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT,  MV) 

 
Ţák by měl: 

 
- provádět jednoduché operace 

platebního styku 
 
 
 
- ovládat jednoduché pracovní postupy 

při základních činnostech v 
domácnosti a orientovat se v 
návodech k obsluze běţných 
spotřebičů pouţívaných v domácnosti 

 
 

 
- správně zacházet s pomůckami, 

nástroji, nářadím a zařízením, 
provádět drobnou domácí údrţbu 

 
 
 
 
- pouţívat vhodné prostředky při práci v 

domácnosti 
 
 
 
- dodrţovat základní hygienická a 

bezpečnostní pravidla a předpisy a 
poskytnout první pomoc při úrazu 
elektrickým proudem nebo chemikálií 

 

 
Ţák: 
 

- chápe pojmy bezhotovostní a hotovostní 
platební styk při provozu a údrţbě    
domácnosti 

- rozliší různé způsoby platby   
 
- zná návody a ovládá  správný postup při   

ţehlení i s napařovací ţehličkou  a ţehlící 
jednotkou  

- zvládá jednoduché  šití  a entlování na 
šicím stroji 

 
 
 

- provádí tzv. „generální  úklid“, zná správný  
a časově  ekonomický postup 

 
 
 
 
 

- umí  pouţívat  speciální čisticí prostředky 
a pomůcky při práci v domácnosti   

 
 
 

- dodrţuje hygienická a bezpečnostní 
pravidla 

- umí poskytnout první pomoc při úrazu 
chemikáliemi a elektrickým proudem 

 
 
 
- běţné platby na provoz domácnosti 
- SIPO, trvalý příkaz, IB 
 
 
 
- práce s ţehličkou, ţehlení různých 

materiálů, vhodné skládání a ukládání 
prádla   

- správné navlékání nití,  rovné šití, 
přední a entlovací steh 

 
 
 

- kompletní úklid domácnosti - kuchyně, 
podlahoviny, nábytek, hygiena 
sociálních zařízení 

- kultura bydlení 
 
 
 

- volba vhodných prostředků a materiálů 
k domácím pracím 

 
 
 

- pravidla bezpečnosti při provozu 
elektrických spotřebičů a při práci s 
chemikáliemi 

- první pomoc, vybavení lékárničky 

 
 
 
OSV 

I.11 
-    hodnoty,  praktická etika   
 
 
 
MKV 

IV.2 
- lidské vztahy, rychlá a účinná 

pomoc 
 
 
MDV 

VI.4 
- interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality,  vliv reklamy   
 
 
MV 

Ch 
- nebezpečné chemikálie a jejich       

označení 

. 
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 Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE 

Ročník:  6.  Tematický celek:  Příprava pokrmů  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

Ţák by měl: 

-     pouţívat základní kuchyňský inventář a 

      bezpečně obsluhovat spotřebiče    

 

 

 

-     připravit pokrmy dle daných postupů 

      v souladu se zásadami zdravé výţivy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    dodrţovat základní principy stolování 

     a obsluhy u stolu 

 

Ţák: 

- je seznámen s vybavením školní kuchyně, 

dbá na ukládání předmětů na stejné 

místo,učí se podle návodu pracovat s 

el.šlehačem, pouţívá varnou konvici,učí 

se obsluze elektrického vařiče 

 

- samostatně připraví pokrm určený na 

snídani a svačinu 

- připraví ovocný pohár 

- je seznámen s přípravou pomazánek 

- zná pojem racionální a zdravá výţiva 

 

- zvládá  přípravu a vaření zeleninové 

polévky včetně zavářky 

- připravuje podle pokynů učitele  jídla z 

brambor  

- umí tepelně upravovat různé druhy 

těstovin a dále z nich připravovat podle 

návodu nejrůznější pokrmy 

 

- umí nachystat stůl k jednotlivým  

- chodům jídla 

- je veden k významu prostřeného stolu pro 

estetický proţitek 

 

    Vybavení kuchyně 

- návod k obsluze el.  šlehače, varné 

konvice a elektrického vařiče 

- sporáku, řád školní cvičné kuchyně 

 

        Příprava studených jídel 

- snídaně, svačina,večeře, rychlé 

občerstvení 

- pomazánky,ovocné poháry, zeleninové 

saláty 

- zdravá a racionální výţiva 

        Tepelná úprava potravin 

- tepelná úprava  a různé způsoby 

přípravy jídel z brambor,  zeleninová 

polévka 

- příprava bezmasého oběda 

- tepelná úprava těstovin   

        

        Stolování 

- pravidla při prostírání stolu k 

jednotlivých chodům jídla 

- pravidla  a chování při stolování 

 

 

ENV 

V.4  

- ţáci se podílí na úpravě školního 

pozemku s cílem vlastního uţitku 

MKV 

IV.4  

- při sestavování jídelníčku se 

podílí vlastními recepty ţáci z 

různého prostředí – romské 

recepty 

OSV  

I.3 

- ţáci se učí organizaci času při 

        vlastním pracovním úkonu  

I.5  

- dbáme na uplatňování kreativity 

při prováděných činnostech 

I.7  

- péče o dobré vztahy během 

pracovní činnosti 

I.8  

- upevňujeme vztahy mezi 

spoluţáky, vedeme je k vzájemné 

spolupráci a vhodné komunikaci 
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IX. -    dodrţovat zásady hygieny a 

X.      bezpečnosti práce, poskytnout první 

XI.      pomoc při úraze v kuchyni 

XII.       

 

 

 

XIII.  

 

 

 

 

 

 

 

- dodrţuje zásady slušného chování při  

stolování včetně komunikace 

 

 

- dbá před přípravou jídla na hygienu rukou 

a pouţívá  při práci vhodný pracovní oděv 

- v průběhu přípravy  jídla i po ukončení 

stolování se podílí na úklidu pracovního 

místa a pořádku v kuchyni 

- je průběţně veden k  zásadám při 

poskytování první pomoci  při drobných 

poraněních v kuchyni způsobených 

neopatrným zacházením s nástroji 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

   Pravidla řádu školní kuchyně 

- udrţování pořádku a čistoty 

- bezpečnost při práci s kuchyňským 

náčiním a el. spotřebiči 

 

- poskytnutí  první pomoci při drobném 

- poranění (řezná rána) -základní 

vybavení lékárničky    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV: 

- PV -při přípravě jídel je vyuţíváno 

vlastních výpěstků ze školní 

zahrady – kořenové zeleniny 

- práce ve školní kuchyni při 

přípravě jídla prolíná s výukou  

bloku údrţba domácnosti 

- P – význam vitamínů obsaţených 

v kořenové zelenině pro zdravou 

výţivu člověka 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE 

 

Ročník: 7.  Tematický celek: Příprava pokrmů 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 
Ţák by měl: 

- pouţívat základní kuchyňský 
inventář a bezpečně obsluhovat 
spotřebiče 

 
 
 
 
- připravit pokrmy dle daných postupů 

v souladu se zásadami zdravé výţivy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dodrţovat základní principy stolování 

a obsluhy u stolu 
 
 
 
- dodrţovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první 
pomoc při úraze v kuchyni 

 
Ţák: 

- správně pouţívá vhodné pracovní nástroje 
a spotřebiče, zná funkce elektrických 
spotřebičů 

 
 
 
 
- pracuje s pojmy racionální a zdravá výţiva 
- učí se připravit stravu pro batolata a 

předškolní děti  
- samostatně připraví zavářku do polévky a 

umí připravit různé druhy polévek 
- dokáţe připravit jídla z mouky, brambor, 

rýţe a těstovin 
 
 
 
 
 
- dodrţuje principy správného stolování 
- učí se obsluze u stolu 
 
 
 
- dodrţuje řád školní kuchyně, je veden 

k dodrţování hygienických zásad a 
pouţívání  vhodného pracovního  oděvu 

- zná zásady poskytnutí první pomoci při 
úrazu - umí poskytnout první pomoc při 
opaření, popálení a zná správné chování 
při úrazu elektrickým  proudem 

 
       Vybavení kuchyně 

- základní vybavení kuchyně, které je na 
pracovišti k dispozici 

- bezpečnost při obsluze el. spotřebičů, 
orientuje se v návodu k obsluze kuch. 
spotřebičů (el. šlehač, sporák) 

 

       Příprava studených pokrmů 

- racionální a zdravá výţiva 
- příprava zel. a ovocných jídel pro 

batolata a předškolní děti 

       Tepelná úprava potravin 

- základní způsoby tepelné úpravy: 
pečení, dušení a vaření 

- polévky, luštěniny, brambory, rýţe, 
těstoviny, příprava jednoduchých 
moučníků  

- sestavení jídelníčku, jeho rozpočet 
 
       Stolování 

- stůl prostřený k obědu 
- estetizace prostředí jídelního koutu 
- správná obsluha stolujících 
 

       Pravidla řádu školní kuchyně 

- udrţování pořádku a čistoty  
- základní vybavení lékárničky 
- bezpečnost při práci s kuchyňským 

náčiním 
- poskytnutí 1. pomoci při drobném 

poranění (popálenina) - sterilní krytí 
rány a při úrazu elektrickým proudem 

 

 
OSV 

I.1 
- ţáci si procvičují smyslové 

vnímání (zrak, čich, hmat, chuť) 
při přípravě jídel 

I.4 
- ţák umí poţádat o pomoc při 

potíţích 
I.8 
- ţák se učí komunikovat 

v různých situacích 
 
VGS 

III.1 
- seznamování  se zvyky a 

tradicemi různých národů při 
stolování 

 
MKV 

IV.1  
- respektování  stravovacích 

zvláštností různých etnik 
 
MV: 
- OV - zásady správné výţivy, 

sestavení jídelníčku,rozpočet 
- PV - vyuţití produktů 

vypěstovaných svépomocí na 
školní zahradě 

- VZ - správné stravovací návyky, 
zásady správné výţivy, příprava 

stravy pro batolata a předškoláky 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ  PRÁCE 

 

Ročník: 8.  Tematický celek: Příprava pokrmů 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT,MV) 

 
Ţák by měl: 

- pouţívat základní kuchyňský inventář 
a bezpečně obsluhovat spotřebiče  

 
 
 
 
 
 
- připravit pokrmy dle daných postupů v 

souladu se zásadami zdravé výţivy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dodrţovat základní principy stolování 

a obsluhy u stolu 
 
 
- dodrţovat zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytnout první 
pomoc při úrazech v kuchyni 

 
Ţák: 

- volí správný pracovní nástroj v 
souladu se zvoleným pracovním 
postupem 

- bezpečně obsluhuje el. spotřebiče 
- seznámí se s funkcí mrazničky 
- je seznámen s obsluhou myčky 

nádobí 
 

- se seznámí s běţnou kuchařskou 
literaturou a jejím pouţitím v praxi 

- se naučí upravovat maso dušením, 
smaţením, pečením 

- ovládá přípravu studené kuchyně 
(pomazánky, malé pohoštění) 

- připravuje vánoční a velikonoční 
cukroví 

- seznámí se s konzervací a 
uchováváním potravin 

 
- se umí správně chovat při stolování 
- pouţívá ozdobné prvky a květiny při 

stolování 
 

- vnímá zásady bezpečnosti a hygieny 
jako prevenci úrazů 

- zná zásady poskytování první pomoci 
při úrazu v kuchyni  a aktivně jim 
předchází 
 

 

 
       Vybavení kuchyně 

- pracovní nástroje pouţité při přípravě 
pokrmu, které jsou ve šk. kuchyni k 
dispozici (na přípravu pomazánek, 
cukroví, na úpravu masa)  

- návody  k pouţití elektrických  
spotřebičů (mv. trouba, myčka nádobí) 

-  
        Příprava teplé kuchyně 

- různé druhy kuchařské literatury 
 
- dušení, smaţení a pečení masa 
        Příprava studených jídel 

- studená kuchyně (pomazánky, malé 
pohoštění) 

        Sladkosti 

- vánoční a velikonoční cukroví 
        Konzervace 

- konzervace a uchovávání potravin 
        Stolování 

- tématické prostření stolu (oběd, 
narozeninová oslava, raut) 

- vánoční a velikonoční stůl 
Pravidla řádu školní kuchyně 

- bezpečnost práce a hygiena na 
pracovišti 

- prevence úrazů při práci v kuchyni 
- poskytnutí první pomoci při drobném 

poranění 

 
OSV  

I.7 
- péče o dobré vztahy mezi lidmi 
I.8 
- řeč předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem 
VGS  

III.1 

- vánoční a velikonoční zvyky 
různých zemí Evropy 

MKV   

IV.5 

- odstraňování diskriminace a 
předsudků 

MDV  

VI.2 
- Vyhledávání receptů na internetu 
 
 
MV:  
- JČ - vánoční a velikonoční tradice, 

               popis pracovního postupu 
- PV - vyuţití produktů vypěstovaných 

               svépomocí na školní zahradě 
- VZ - správné stravovací návyky,  

               zásady správné výţivy 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  9.  Tematický celek:  Příprava pokrmů 

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (PT, MV) 

 
Ţák by měl: 

- pouţívat základní kuchyňský inventář 
a bezpečně obsluhovat spotřebiče    

 

 
 
 
- připravit pokrmy dle daných postupů   

v souladu se zásadami zdravé výţivy 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
- dodrţovat základní principy stolování 

a obsluhy u stolu 
 
 
 

- dodrţovat zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, poskytnout první 
pomoc při úraze v kuchyni 

 
Ţák: 

- pouţívá pracovní nástroje v souladu 
se zvoleným pracovním postupem, 
ovládá obsluhu spotřebičů (myčka 
nádobí) 

 
 

- umí pouţít kuchařskou literaturu 
v praxi 

- poradí si s přípravou a rozpočtem 
jídelníčku, je veden k ekonomickému 
zacházení s potravinami 

- dokáţe připravit salátové přílohy 
k jídlu 

- seznámí se  způsoby konzervace 
potravin (sterilování, zmrazování, 
sušení, uzení, konzervování solí, 
cukrem, octem a alkoholem) 

 
-  se seznámí se slavnostním 

prostřením stolu  a v praxi ho dokáţe 
vyuţít 

- je veden k etiketě obsluhy 
 

- dodrţuje zásady bezpečnosti a 
hygieny na pracovišti, bezpečnost při 
sterilování ovoce a zeleniny, zná 
správný postup při odmrazování 
lednice a mrazničky  
 

- umí ošetřit drobná poranění 
 

 
Vybavení kuchyně 

- struhadla, vykrajovače, zdobičky,  
- ozdobné noţe, pomůcky při sterilování 

ovoce a zeleniny, správné pouţívání a  
- údrţba mrazničky a lednice 

 
Příprava studených jídel 

- sestavování jídelníčku 
- narozeninová oslava 
- slané pečivo, chuťovky 
- zeleninové a ovocné saláty 
 
 
        Konzervace 

- konzervace a uchovávání potravin 
 

 
 
       Stolování 

- příprava slavnostní tabule 
k narozeninové oslavě 

- etiketa obsluhy při stolování  
 
Pravidla řádu školní kuchyně 

- bezpečnost práce a hygiena 
pracoviště 

- zásady bezpečnosti při sterilování, 
odmrazování lednice a mrazničky 

- ošetřování eventuelních zranění  při 
práci v kuchyni ( úraz el. proudem, 
řezná  rána,popáleniny…) 

 
OSV  
I.5 
- kreativita při sestavování 

jídelníčku a prostírání 
slavnostní tabule 

 
MKV  
 IV.3 
- seznámí se se způsoby 

narozeninových oslav různých etnik 
 

ENV  
V.2  
- je veden k šetření přírodních zdrojů, 

zdrojů výţivy, uvědomuje si nebezpečí 
jejich vyčerpatelnosti 

 
 
 
MV:  
- CH – přírodní zdroje 
- PV – vyuţití produktů vypěstovaných 

svépomocí na školní zahradě 
- VZ – posilování dobrého souţití mezi 

vrstevníky a členy rodiny 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník:  8.  Tematický celek: SVĚT PRÁCE  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 

 
- znát pracovní činnosti vybraných 

profesí a mít přehled o učebních 
oborech a středních školách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- posoudit své moţnosti v oblasti 
profesní, případně pracovní orientace 
s přihlédnutím k potřebám běţného 
ţivota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ţák: 
 
-      jmenuje povolání lidí 

- popisuje pracovní činnosti 
jednotlivých profesí 

- zná finální výrobky jednotlivých 
profesí 

-      ví, co se z čeho vyrábí 
- jmenuje učební obory v regionu, kam jiţ 

chodí starší spoluţáci  
- ví o nástěnce profesní orientace, sleduje ji 

a dovede v ní číst 
- ví, kdo je na škole výchovný poradce a 

kde jej můţe vyhledat 
- dokáţe poţádat o radu v této oblasti 
- ví, kde můţe najít katalogy učebních  
- a studijních oborů 
 
 
 
- dokáţe popsat své osobní zájmy a cíle 
- s pomocí spoluţáků hledá osobní 

vlastnosti a schopnosti 
- uvědomuje si své slabé i silné stránky při 

učení 
- porovnává poţadavky učebního oboru a 

své schopnosti 
- ví, které profese jsou v regionu ţádány a 

naopak, které nenachází uplatnění 
 

 

 
 
 
- dělnické profese rozdělené dle 

materiálu (kov, dřevo, staveb.materiál, 
látka, potraviny 

- druhy pracovišť 
- pracovní činnosti 
 
- umístění starších spoluţáků v učebních 

oborech 
- katalog učebních a studijních oborů na 

okrese 
- přehledy studijních oborů Moravy 
 
 
 
 
 
 
 
- osobnost  
- profesní orientace 
- sebehodnocení, autoevaluace 
- poţadavky učebních  oborů na 

osobnost 
- přehledy profes. uplatnění absolventů  
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
OSV: 

I.1.  
- řešení problémů 
I.2. 
-     já, jako zdroj informací o sobě 
-     zdravé a vyrovnané sebepojetí 
I.9 
- rozvoj sociálních dovedností pro 

kooperaci 
  
  
VDO: 

II.2. 
- angaţovat se a být 

zainteresovaný na zájmu celku 
     
 
 
VGS: 

III.2 
- ţivotní styl a vzdělávání mladých 

Evropanů  
 
 
ENV: 

V.3. 
- vliv průmyslu na prostředí 
V.4. 
- naše obec 
- náš ţivotní styl 
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Zpracování vzdělávacího obsahu pro vyučovací předmět  PRAKTICKÉ PRÁCE 

 

Ročník: 9.  Tematický celek: SVĚT PRÁCE  

 

Očekávané výstupy z RVP ZV LMP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby ( PT, MV ) 

 
Ţák by měl: 

 
- znát pracovní činnosti vybraných 

profesí a mít přehled o učebních 
oborech a středních školách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- posoudit své moţnosti v oblasti 
profesní, případně pracovní orientace 
s přihlédnutím k potřebám běţného 
ţivota 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ţák: 
 

- porovnává pracovní činnosti jednotlivých  
        profesí 
- vyjmenuje nejţádanější učební  a studijní 

obory ţáků naší školy 
- zná studijní výsledky svých starších 

spoluţáků a dokáţe s nimi o profesi  
diskutovat 

- navštíví SOU a OU v regionu a seznámí 
se s jejich chodem 

- dokáţe jmenovat základní kvalifikační, 
zdravotní a osobnostní poţadavky 
jednotlivých oborů 

- dokáţe „číst“ v katalozích studijních a 
učebních  oborů 

- se účastní Burzy pracovní  a studijní 
nabídky 

- aktivně vyhledává poznatky o učeb, 
oborech 

- podílí se na tvorbě nástěnky výchovného 
poradenství 

- ví, co jsou to Dny otevřených dveří        
 
- dokáţe prezentovat své osobní zájmy a 

cíle 
- charakterizuje své vlastnosti a schopnosti 
- zkouší vyuţívat své silné stránky při učení 
- zná poţadavky učebních oborů 
- dokáţe obhájit svůj zájem o učební obor a 

nabídnout své schopnosti 
- orientuje se v přehledech a tabulkách 

pracovního úřadu 
- ví, jak a kde lze učební obor uplatnit 
- zná provozy regionu 
 

 
 
 
- SOU a OU (druhy pracovišť a 
       pracovní činnosti) 
-      exkurze do SOU a OU regionu 
- katalog učeb. a studijních oborů na 

okrese 
- přehledy studijních oborů Moravy a 

Čech 
- nabídky jednotlivých učilišť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- osobnost (záţitkové techniky) 
- profesní orientace 
- sebehodnocení, autoevaluace  
- poţadavky učeb. oborů na osobnost 
- přehledy profes. uplatnění absolventů 
- trh práce 
- provozy regionu 
- poţadavky regionu 
 
 
 

 
OSV: 

I.1.  
- dovednosti pro učení a studium 
I.2. 
-      druzí jako zdroj informací o mně 
I.3 
- stanovování osobních cílů a 

kroků k jejich dosaţení 
I.4. 
- hledání pomoci při potíţích 
I.5. 
- cvičení pro rozvoj základních 

rysů kreativity 
I.6. 
- vzájemné poznávání se ve 

skupině 
I.7. 
- chování podporující dobré vztahy 
 
I.8. 
- dovednosti pro sdělování verbální 

i neverbální 
I.9. 
- konkurence 
I.10. 
- rozhodování z hlediska  různých 

typů problémů a sociálních rolí 
 
 
 
VDO: 

II.2. 
- angaţovat se a být 

zainteresovaný na zájmu celku 
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- vyuţít profesní informace a 

poradenské sluţby pro výběr 
vhodného dalšího vzdělávání 

 
 
 
 
 
- být seznámen s právy a povinnostmi 

zaměstnanců a zaměstnavatelů 
 
 
 
 
 
 
 
- prokázat v modelových situacích 

prezentaci své osoby 
 
 
 
 
- být seznámen s moţnostmi vyuţití 

poradenské pomoci v případě 
neúspěšného hledání zaměstnání 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
- ví, kde hledat profesní informace (ve škole 

i mimo školu) 
- se učí s informacemi pracovat 
- dokáţe aktivně profesní informace 

získávat 
 
 
 
- jmenuje základní povinnosti a práva 

zaměstnavatele 
- si uvědomuje, jaké povinnosti a práva 

vyplývají pro něj, jako pro zaměstnance 
- objasní důsledky jejich nedodrţování 
- ví, co můţe hledat v Zákoníku práce 
 
 
 
- trénuje prezentaci své osoby při ucházení 

se o zaměstnání 
 
 
 
 
- je seznámen s moţnostmi poradenské 

pomoci v případě neúspěšného hledání 
zaměstnání  

- jmenuje způsoby hledání zaměstnání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- náplň učebních a studijních oborů 
- informace o dalším vzdělávání 
- práce s profesními informacemi 
- poradenské sluţby (ÚP, PPP) 
- přihláška na učební a studijní obor 
 
 
 
- Zákoník práce (práva a povinnosti 

vyplývající z pracovního poměru) 
 
 
 
 
 
 
- pohovor u zaměstnavatele  ( záţitkové 

situační techniky) 
- prezentace (nástěnka, školní časopis) 
 
 
 
 
- způsoby hledání zaměstnání 
- poradenské sluţby ÚP 
- nabídka zaměstnání -  PC  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VGS: 

III.2. 
- Evropa a svět 
 
 
MKV: 

IV.1. 
- základní problémy 

sociokulturních rozdílů v ČR a 
v Evropě 

 
IV.2. 
- důleţitost integrace jedince 

v profesních vztazích 
- základní morální normy 
 
IV.3 
- odlišné myšlení a vnímání světa 
IV.4. 
- komunikace s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin 
IV.5  
- nekonfliktní ţivot v multikulturní 

společnosti 
 
 
MDV: 

VI.6. 
- tvorba mediálního sdělení formou 

přehledu o přihláškách ţáků do 
učebních oborů 
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HODNOCENÍ  ŢÁKŮ A EVAULACE ŠKOLY 
 
 
 
1.HODNOCENÍ ŢÁKŮ 
 
1.1    Pravidla pro hodnocení ţáků 
 
 

1. Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů 
formulovaných   v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního 
vzdělávacího programu. Hodnocení  je  pedagogicky zdůvodněné, odborně 
správné a doloţitelné, zaměřuje se na široké spektrum projevů ţáka v oblasti 
poznávací, činnostní a hodnotové. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle ţáka a 
jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

2. Učitel musí být otevřený k ţákům i rodičům, vysvětlit jasná kritéria pro 
hodnocení. Ţák má právo vědět, v čem  a proč bude vzděláván, kdy a jakým 
způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu 
hodnocen. 

 
3. Umoţnit ţákům účast na hodnotícím procesu. 

 
4. Za první i druhé pololetí vydává škola ţákovi vysvědčení. 

 
5. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm. 
 

6. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou 
stupnicí. 

 
7. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběţná a celková. 

 
8. Průběţná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů ţáka. 

 
9. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na  konci kaţdého pololetí a není  

aritmetickým průměrem běţné klasifikace. 
 
 

10. Při hodnocení ţáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve 
škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň 
vzdělání ţáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům 
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Učitel 
vyváţeně hodnotí a promítá do klasifikace: vědomosti, dovednosti, postup, práci 
s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost ţáka.  

 
11. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

 
12. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci  pedagogický pracovník uplatňuje  

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi. 
 

13. Klasifikační  stupeň  určí  učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu. 
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14. V předmětu, ve kterém vyučuje  více učitelů, určí  výsledný  klasifikační  stupeň  za  

klasifikační  období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
 

15. Ohodnocením  výkonu  ţáka  klasifikačním  stupněm  posuzuje  učitel výsledky  
práce objektivně  a přiměřeně náročně. 

 
16. Pro  určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  

klasifikačního  období se hodnotí učební výsledky,  jichţ ţák dosáhl  za celé 
klasifikační  období. 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. Přihlíţí se i ke  snaţivosti a pečlivosti ţáka, k jeho 
individuálním schopnostem a zájmům.  

 
17. Zákonní zástupci ţáka jsou o  prospěchu  ţáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 
a. průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky 
b. před  koncem kaţdého  čtvrtletí (klasifikační období) 
c. případně  kdykoliv na poţádání zákonných zástupců ţáka. 

18. V  případě mimořádného zhoršení prospěchu  informuje  učitel  zákonné  zástupce 
ţáka  bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání ţáků v učení 
se projednají v pedagogické radě. 

 
19. Ţáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně  tři  měsíce před koncem klasifikačního 

období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam  klasifikováni  za  
pololetí  ze  všech,  popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové 
školy znovu  nezkoušejí a neklasifikují.  Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém 
zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je  závazná. V předmětech, ve 
kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 

 
20. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním 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, a ţák druhého 
stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez 
ohledu na prospěch tohoto ţáka. 

 
21. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději 
do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v 
náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 

 
22. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději 
do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 
navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 
23. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, 
poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v 



 195 

daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 
nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 
zástupcem ţáka. 

 
24. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném 
stupni základní školy jiţ jednou ročník opakoval; tomuto ţákovi můţe ředitel školy na 
ţádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných 
zdravotních důvodů. 

 
25. Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného 
zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a 
důvodů uvedených v ţádosti. 

 
26. V pololetí posledního roku plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel 

výstupní hodnocení o tom, jak ţák dosáhl cílů vzdělávání stanovených.  
 

 
2. KRITÉRIA HODNOCENÍ 
 
2.1. kritéria pro hodnocení chování ve škole 
 

1. Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě 
vyučují,  a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitel po  projednání v pedagogické 
radě. 

 
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel slušného chování a 

dodrţování vnitřního řádu  školy během klasifikačního období. 
 
3. Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální  a rozumové vyspělosti a ke 

specifickým poruchám ţáka, jeţ byly diagnostikovány v SPC nebo PPP. K uděleným 
opatřením  k posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato  opatření byla 
neúčinná. 

 
4. Škola hodnotí a klasifikuje  ţáky za jejich chování ve škole a při akcích 

organizovaných školou.   
 
5. Nedostatky v chování ţáků se projednávají v pedagogické radě. 

 
6. Zákonní zástupci ţáka jsou o chování  ţáka informování prokazatelným způsobem 

třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 
 

- průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky, 
- před  koncem  kaţdého  čtvrtletí (klasifikační období), 
- okamţitě, v případně mimořádného porušení školního řádu.  

 

2.2.  Výchovná opatření 

Za mimořádně zásluţnou činnost ve prospěch školy a spoluţáků nebo za  porušení 
povinností a pokynů k zajištění bezpečnosti ţáků a ochraně majetku  stanovených tímto 
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školním řádem lze ţákovi udělit tato výchovná opatření: 

1. Pochvala třídního učitele 

Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí  nebo na základě podnětu ostatních 
zaměstnanců školy ţákovi udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za 
déletrvající úspěšnou práci. 

2. Pochvala ředitele školy 

Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě jiné právnické či 
fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 
za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin 
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

3. Napomenutí třídního učitele  

Uděluje třídní učitel za méně častá drobná porušení školního řádu (nevypracování úkolu, 
nepřipravení učebních pomůcek, …). 

4. Třídní důtka 

Uděluje třídní učitel za méně závaţné porušení školního řádu nebo za opakovaná  drobná 
porušení školního řádu (nevhodné zacházení s učebními pomůckami, nekázeň,… ). Třídní 
učitel neprodleně oznámí řediteli školy udělení důtky třídního učitele. 

5. Ředitelská důtka  

Uděluje  ředitel na návrh třídního učitele nebo jiného pedagogického pracovníka po 
projednání v pedagogické radě v případech, kdy dosavadní výchovná opatření byla 
neúčinná nebo za závaţné porušení školního řádu (svévolné opuštění školy před koncem 
vyučování, hrubé slovní a  fyzické útoky vůči spoluţákům, úmyslné poškození školního 
majetku, …). Předchází zpravidla sníţení  stupně z chování na vysvědčení.  

Zvláště hrubé slovní a fyzické útoky ţáka vůči pracovníkům školy  se vţdy povaţují za 
závaţné porušení povinností stanovených tímto školním řádem. 

Škola neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a důvody uloţení 
prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení výchovného 
opatření se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se 
zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo uděleno 

 
 

2.3  kritéria pro sebehodnocení ţáků 
 

1.  Kromě forem hodnocení práce ţáků ze strany pedagogických pracovníků mají ţáci 
moţnost pouţívat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající 
podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako 
vzdělávací instituce. 
 
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků. 
 
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci 
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se o chybě se ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důleţitý 
prostředek učení. 
 
4. Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat: 

- co se mu daří, 
- co mu ještě nejde, 
- jak bude pokračovat dál. 

 
5. Při školní práci vedeme ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
 
 

 

3. kritéria hodnocení prospěchu a chování v případě pouţití klasifikace a jejich 
charakteristika 

 

3.1. Stupně hodnocení prospěchu 
 
1. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na 
vysvědčení stupni prospěchu: 
1 – výborný, 
2 – chvalitebný, 
3 – dobrý, 
4 – dostatečný, 
5 – nedostatečný. 
 
2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  
- předměty s převahou teoretického zaměření,  
- předměty s převahou praktických činností a  
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje ţádné z uvedených kritérií, posuzuje ţákovy výkony 
komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  
 

3.1.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 
a matematika. 
 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 
souladu s poţadavky učebních osnov hodnotí:  
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované 
intelektuální a motorické činnosti, 
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
- přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
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- kvalita výsledků činností, 
- osvojení účinných metod samostatného studia. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a 
úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické 
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Většinou 
myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a 
písemný projev je správný, přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a estetický. 
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně 
studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a 
písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita 
výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, 
bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné 
texty. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, 
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných 
intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a 
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a 
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 
poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je 
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném 
projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho 
činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné 
mezery. Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při 
řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků 
pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné 
chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstiţnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se 
projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby 
dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Ţák si poţadované poznatky neosvojil, má v nich závaţné a značné mezery. Jeho 
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dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné 
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a 
písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita 
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a 
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede vůbec samostatně studovat. 
 
3.1.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole praktické práce. 
 
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s 
poţadavky učebních osnov se hodnotí: 
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
- vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
- kvalita výsledků činností, 
- organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti, 
- dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí, 
- hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci, 
- obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 ( výborný) 
Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané 
dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších 
chyb, výsledky jeho práce jsou bez závaţnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 
práci, udrţuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně vyuţívá 
suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udrţuje pomůcky, nástroje, nářadí a 
měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překáţky. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech 
práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. 
Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udrţuje v pořádku. Uvědoměle udrţuje 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní prostředí. Při 
hospodárném vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, 
nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky v práci 
překonává s občasnou pomocí učitele. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 
výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
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V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 
účelně, udrţuje pracoviště v pořádku. Dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Na podněty učitele 
je schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě zařízení, přístrojů, 
nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překáţky v práci překonává jen s častou 
pomocí učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 
Získané teoretické poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 
volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce 
má závaţné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně 
dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o ţivotní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, 
materiálů a energie. V obsluze a údrţbě  zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel 
se dopouští závaţných nedostatků. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné 
nedostatky. Nedokáţe postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 
nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si 
nedokáţe zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně 
zdraví při práci a nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá hospodárně surovin, 
materiálů a energie. V obsluze a údrţbě  zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a 
měřidel se dopouští závaţných nedostatků. 
 

3.1.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná 
výchova, výchova ke zdraví. 
 
Ţák se při částečném uvolnění v Tv nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s 
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 
 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s poţadavky 
učebních osnov hodnotí: 
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
- kvalita projevu, 
- vztah ţáka k činnostem a zájem o ně, 
- estetické vnímání, přístup  k estetice ostatní společnosti, 
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná, tělesná 
zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
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Stupeň 1 (výborný) 
Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně podle poţadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 
kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a 
tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 
výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim 
aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých 
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavků osnov.Ţák 
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v poţadované míře estetický 
vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně 
své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, 
dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich 
aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a 
tělesnou kulturu. Nerozvíjí v poţadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev 
je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a 
dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
3.2. Stupně hodnocení chování 
 
(1) Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni: 
a) 1 – velmi dobré, 
b) 2 – uspokojivé, 
c) 3 – neuspokojivé. 
  
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 
závaţných přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení 
a snaţí se své chyby napravit. 
 
Stupeň 2 (uspokojivé) 
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Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák 
se dopustí závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu 
školy; nebo se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku 
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost 
školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
 
Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 
takových závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně 
ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 
dopouští dalších přestupků. 
 

3.3 Hodnocení prospěchu v zájmových útvarech  

a) Pracoval(a) úspěšně  
Ţák  projevuje v činnostech samostatnost a tvořivost, pracuje s nadšením a výsledky jeho 
činnosti jsou  kvalitní. 
b) Pracoval(a) 
Ţák nesplňuje podmínky pro vyšší stupeň hodnocení. 
 
 
4. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 
Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií 

 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy 
se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 
 
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 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.  
 
3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání. 
 
4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení 
na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.   
 
5. 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 vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Slovní 
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich vývoji, ohodnocení píle 
ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 
naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 
předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. 
 
5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě pouţití 
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slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního 
hodnocení pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení 
 
Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 – chvalitebný uvaţuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstiţné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstiţné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichţ se ţák dopouští 

1 – výborný uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností 
,pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 
dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 
překonává potíţe a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 
Chování 

1 – velmi dobré Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení 
vnitřního řádu školy. Méně závaţných přestupků se dopouští 
ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a 
snaţí se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s 
ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí 
závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 
vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně 
závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního 
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učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 
vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví 
svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 
slušného chování. Dopustí se takových závaţných přestupků 
proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně 
ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. 
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští 
dalších přestupků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
 
 
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka 
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : 
- soustavným diagnostickým pozorováním ţáka, 
- soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování, 
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými 
testy, 
- analýzou různých činností ţáka, 
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (SPC,PPP), 
- rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka. 
 
2. Známky získávají vyučující průběţně během celého klasifikačního období. Není 
přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 
období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno 
zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v 
kabinetech. Výjimka je moţná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento 
způsob doporučen ve zprávě psychologa. V případě kontrolních prověrek si vyučující 
stanoví bodové hodnocení i dílčích kroků, které vedou k vyřešení problému. Jejich součet 
je pak základem pro určení procentuální úspěšnosti a následné klasifikace takto: 

100 – 90% … výborný (stupeň 1) 

89 – 75% … chvalitebný (stupeň 2) 



 205 

74 – 50% … dobrý (stupeň 3) 

49 – 25% … dostatečný (stupeň 4) 

24 –   0% … nedostatečný (stupeň 5) 

 
3. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení 
oznámí učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných 
zkoušek oznámí ţákovi nejpozději do 10 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v 
úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům ţáka a to zejména prostřednictvím zápisů do 
ţákovské kníţky. Při hodnocení vyuţívá i sebehodnocení ţáka. 
 
4. Písemné práce musí být rovnoměrně rozloţeny v jednotlivých klasifikačních obdobích. 
Na jeden den je moţno naplánovat jen jednu souhrnnou práci. Za koordinaci písemných 
prací je ve své třídě zodpovědný třídní učitel. 
 
5. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným 
způsobem tak, aby mohl vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i způsob získání 
známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo 
rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační 
přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 
 
6. Vyučující zajistí zapsání známek také do dokumentace ţáka (katalogový list). Dbá o jejich úplnost. Do KL jsou zapisovány známky z 
jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování ţáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

 

7. Učitel klasifikuje jen probrané, dostatečně procvičené učivo a umoţní ţákům, aby měli 
dostatek času k naučení, procvičení a zaţití učební látky.  
 
8. Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, učitel 
předá tuto práci (pokud není součásti např. sešitu) po zapsání do ţákovské kníţky ţákovi 
ke kontrole rodičům. Zákonný zástupce je prokazatelně seznámen s tím, ţe ţák přebírá při 
zapsání známky do ţákovské kníţky také svoji písemnou práci. Ţák nebo rodič se můţe 
vyjádřit k nejasnostem nebo objektivitě hodnocení konkrétní práce nejpozději do 7 dnů  po 
zapsání do ŢK. 
 
9. Ţák má právo opravit si případný neúspěch, v jenom předmětu však maximálně 1x za 
pololetí. Opravu je moţné provést nejpozději do dvou týdnů od zapsání známky do ŢK, 
přičemţ ţák se dohodne s vyučujícím na formě přezkoušení. 
 
10. Skupinová práce se zásadně nehodnotí známkou, známku ţák získává pouze za 
individuální výkon. Ţáci se při kooperativním způsobu výuky učí hodnotit jednak 
individuální výsledek  práce a také jeho přínos pro druhé. 
 
11. Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména: 
- neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po delší nepřítomnosti, 
- ţáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti. V součinnosti s vyučujícím 
si ţák zkopíruje a vlepí do sešitu tu část učiva, na kterou nebyl přítomen ve škole. 
 
12. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 
klasifikace ţáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí 
zpráv učitelů a výchovného poradce na pedagogické radě nebo jsou tyto informace 
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podávány učitelům aktuálně.  
 
 

7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 
 
7.1. Komisionální zkouška 
 
1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí,   

- při konání opravné zkoušky.  
 
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
 
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe 
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 
pedagogický pracovník školy, 
b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
 
4. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 
prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny 
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení. 
 
5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za 
řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové 
komise. 
 
6. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné 
ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 
komisi náhradní termín přezkoušení. 
 
7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. 
 
8. Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku. 
9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní 
celkový prospěch a vydá ţákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 
 
7.2. Opravná zkouška 
 
1. Opravné zkoušky konají: 
- ţáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 
neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 
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- ţáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou 
povinných předmětů. 
Ţáci nekonají opravné zkoušky, jestliţe neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 
 
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. 
srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací ţáků s příslušnými pedagogickými 
pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Ţák můţe v jednom dni 
skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
 
3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín 
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák 
zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 
 
4. Ţákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 
zkoušky v daném pololetí. 
 
5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu ţákovi, který konal opravnou zkoušku: 
 
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 
Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 
 
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch 
v předmětu ……… zůstává nedostatečný 
 
 
 
 
 
 
8. Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní škola 
speciální 
 
1. Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení a uplatňuje 
se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení ţáka, a na obou 
stupních základní školy. 
 
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci ţáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 
sloţku hodnocení, hodnotí jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat 
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb 
apod. 
 
3. Při klasifikaci ţáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení.  
 
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního 
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka. 
 
5. Ţák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  
úlevách  doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné výchově s přihlédnutím  k druhu a  
stupni   postiţení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 
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8.1. Klasifikace a hodnocení ţáků s vývojovými poruchami 
 
1. U ţáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou 
vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k 
charakteru postiţení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření ţáků a 
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování ţáků a také volí vhodné a přiměřené 
způsoby získávání podkladů. 
 
2.Dětem a ţákům u nichţ je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je 
nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. 
 
3. Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 
zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv. 
Kontrolní práce a diktáty píší tito ţáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude 
dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichţ vzhledem k poruše nemůţe 
přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. 
 
4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší 
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák 
zvládl. 
 
5. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, 
 
6. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 
 
9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony ţáka a tím na podporu 
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 
 
Tato pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání ţáků jsou součástí školního řádu ze 
dne 1.9.2007. Byla projednána na pedagogické radě školy dne 29.8.2007 se schválenou 
platností od 3.9.2007. Řídí se vyhláškou. MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., vyhláškou č. 73/2005 
Sb.ve znění pozdějších doplňků a novel a školským zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a novel. 
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