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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 Úplnost a velikost školy 

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem s plnou 
kvalifikovaností pedagogů a nacházíme se v okrajové části města České 
Budějovice ve čtvrti Rožnov. Škola vzdělává okolo 680 žáků, na prvním stupni 
v patnácti kmenových třídách a na druhém stupni v jedenácti kmenových 
třídách. 
 

 Vybavení školy 
Škola je postavena formou postupně přistavovaných pavilonů, které 

jsou navzájem propojeny spojovacími chodbami. 
Výuka probíhá ve 26 kmenových třídách a 5 odborných pracovnách. 

Jedná se o pracovnu chemie, fyziky, o dílnu na dřevo i kovo výrobky a 
zejména 2 počítačové učebny.  K dispozici mají jak žáci, tak i vyučující 
všechny učebny s napevno zabudovaným dataprojektorem a plnou 
vybavenost interaktivními tabulemi, dále jsou k dispozici 2 přenosné 
dataprojektory s  notebookem.  

Součástí školy jsou 2 tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, školní 
družina s 5 fungujícími odděleními a školní kuchyně s jídelnou, která je nově 
opravena a provozována dle nových evropských norem. Žáci se stravují 
v jídelně s bezhlučnými jídelními sety, vybírají si denně ze dvou jídel a 
kapacita jídelny je cca 500 porcí denně. 

Vyučující využívají ke své práci PC zapojené do sítě, které jsou 
umístěné ve sborovnách školy, ve kmenových třídách a ostatní přímo 
v počítačových a odborných učebnách. Dále mají k dispozici každý svůj 
notebook, na kterém se připravují zejména doma. Mají volný přístup na 
internet ve všech učebnách, odborných pracovnách i ve všech kabinetech, 
používají tiskárny i kopírky. Ve sborovně školy je také umístěna učitelská 
knihovna, která se postupně doplňuje o aktuální publikace. 

V době přestávek mohou žáci využívat prostoru na chodbách, o velké 
přestávce učebnu PC (pouze po dohodě s vyučujícím), v případě příznivého 
počasí školní dvůr, vždy po dohodě s vyučujícím. K dispozici jsou nápojové a 
jídelní automaty. 

Po řadu let škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou v Českých 
Budějovicích ve výchově nové generace učitelů, neboť budoucí pedagogičtí 
pracovníci na naší škole získávají své první zkušenosti jak při násleších, tak 
při svých pedagogických výstupech. Na oplátku naše škola získává poznatky 
o nových trendech ve vzdělávání na PF. Díky této spolupráci jsme v roce 2004 
získali statut „Fakultní základní škola“. 
 

 Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor má cca 30 až 35 členů, v němž se spojují mladí i 

zkušení pedagogové. 
Ve škole pracují: výchovný poradce, speciální pedagog, metodik 

prevence sociálně patologických jevů, koordinátor pro tvorbu ŠVP.  V rámci 
DVPP jsou stanoveny tyto priority – pedagogické metody v ŠVP, pedagogická 
kooperace, autoevaluace, využití ICT techniky ve výuce, problematika ochrany 
při mimořádných událostech. 
 



 3 

 
 Charakteristika žáků 

Převážná většina žáků je z městské čtvrti Rožnov a z přilehlých obcí 
(Roudné, Včelná, Boršov nad Vltavou, atd.). Na rozdíl od škol v městských 
centrech na sídlištích je pedagogická práce s žáky klidnější, bez vážnějších 
kázeňských problémů.  
 

 Dlouhodobé projekty 
Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu, zvyšují jeho efektivitu, 

motivují žáky a podporují spolupráci pedagogů a žáků. Škola je zapojena 
v celorepublikových projektech Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB) a Mladí 
vývojáři. Cílem obou těchto projektů je s pomocí programování 
v programovacích nástrojích pro mládež Baltík 3 a Baltie 4.NET nastartovat a 
rozvíjet u dětí s hlubším zájmem o informatiku tyto procesy: 

 tvořivost 
 cílevědomost 
 sebevzdělávání (samostatné hlubší studium oblasti svého zájmu) 
 samostatnou komunikaci 
 výchovu pro týmovou spolupráci 
 rozvíjení mimoškolní tvůrčí a komunikační aktivity 
 sebepoznávání 
 usnadnění hledání svých zájmů, potřeb a svého místa na trhu práce 

Aby se děti mohly porovnat s žáky ostatních škol, zúčastňujeme se 
pravidelně soutěží, organizovaných několikrát ročně v rámci celé republiky. 

Škola v rámci e-gramu vytvořila projekt tvorby výukových materiálů. 
Cílem projektu bylo vytvořit databázi prezentací vhodných pro výuku fyziky 6. 
a 7. třídy a chemie pro 8. a 9. třídy. 

Zároveň šlo vyučujícím v prezentacích o to, vyzvednout přínos českých 
vědců a českých objevů v jednotlivých oblastech a disciplínách.  

Škola realizuje rovněž velké množství krátkodobých projektů, jejichž 
zaměření, cíle a mnohdy i průběh je zveřejňován na webových stránkách 
školy. 
 Mezinárodní spolupráci s jinou školou nebo jiným subjektem základní 
škola dosud nemá. 

Od roku 2009 byla škola zapojena v projektu Vzdělání 21, který 
sledoval výsledky výuky ve dvou paralelních třídách, kdy jedna třída byla plně 
digitalizována systémem 1:1 (1žák : 1netbook) a druhá paralelní je bez 
netbooků. Obě třídy využívaly interaktivní učebnice, interaktivní tabule a 
systém digitálního hlasování. 
 
 

 Spolupráce s rodiči a veřejností 
 Školská rada: 

  Školská rada při ZŠ byla ustavena dne 16. 12. 2005 a pracuje podle 
§ 167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb – Školský zákon  

 má 3 členy – 1 zástupce zřizovatele školy, 1 zástupce rodičů a 1 
zástupce školy 

 vyjadřuje se ke vzdělávacím programům, schvaluje mimo jiné 
výroční zprávu školy a podílí se na celkové koncepci školy 
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 bližší informace na http://www.zsroznov.cz   
 Sdružení rodičů – je zaměřeno na koordinaci a sjednocení výchovného 

působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí na žáka. 
Nejvyšším orgánem je Rada, která je složena ze zástupců rodičů 
jednotlivých tříd  

 Schůzky s  rodiči: 
 pohovory o prospěchu a chování žáka 
 schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
 schůzky rodičů vycházejících žáků 
 individuální schůzky na přání rodičů 

 Dny otevřených dveří  – seznámení dětí  a jejich rodičů s výukovými a 
výchovnými záměry školy, pedagogickým sborem, budovou školy   

 Výchovné a prospěchové problémy – tyto situace jsou řešeny 
společným setkáním všech zúčastněných stran: rodiče – žák – třídní 
učitel – výchovný poradce – vedení školy 

 Informační schůzky rodičů před vícedenními akcemi zařazenými do 
učebního plánu (škola v přírodě, vodácký, lyžařský, turistický kurs) 

 
 Spolupráce školy s dalšími institucemi 

 Spolupráce s DDM – sportovní a vzdělávací soutěže 
 Spolupráce s PF JČU – pedagogické praxe, vzdělávání učitelů, 

spolupráce na diplomových pracích studentů 
 Spolupráce s Dětským domovem Boršov nad Vltavou – integrace dětí 

do třídních kolektivů 
 Spolupráce s Informačním poradenským střediskem pro volbu povolání 

při ÚP – besedy se žáky k volbě prvního povolání, prezentační výstavy 
škol, jejichž smyslem je získání co nejširšího množství informací od 
zástupců středních škol, středních odborných učilišť a dalších 
vzdělávacích zařízení v regionu 

 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou – výchovný 
poradce v součinnosti s třídními učiteli spolupracuje s PPP. Na základě 
diagnostiky a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťujeme 
vzdělávací potřeby žáků s SPU 

 Spolupráce se střediskem výchovné péče – škola v součinnosti s rodiči 
spolupracuje s SVP, které zabezpečuje preventivně výchovnou péči 
dětem a mládeži s negativními jevy chování 

 Spolupráce s protidrogovou poradnou – školní preventista sociálně 
patologických jevů zajišťuje akce protidrogového charakteru 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 
 

 Zaměření školy 
  

Zavádění ŠVP v souladu se Školským zákonem: 
 školní rok 2006/2007 – 1. a 6. ročník, ostatní dle dosavadního 

programu Základní škola 
 školní rok 2007/2008 -  1. a 2. ročník a 6. a 7. ročník, ostatní dle 

dosavadního programu Základní škola 
 školní rok 2008/2009 – 1., 2., 3., 6., 7., a 8. ročník, ostatní dle 

dosavadního programu Základní škola 
 školní rok 2009/2010 – 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., ročník, pouze 5. ročník 

dle programu Základní škola 
 plný náběh ŠVP ve školním roce 2010/2011 ve všech ročnících 
 
V rámci nového ŠVP se zaměřujeme na několik rovnocenných oblastí, ve 

kterých chceme, aby naši žáci byli co nejvíce úspěšní a co nejlépe připravení 
pro své budoucí povolání: 

 klima školy – velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra; od 
estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice až 
po pocit bezpečí a jistoty 

 zavádění nových efektivních metod výuky, jako je skupinové 
(kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové 
práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu a 
vzájemné komunikaci 

 využívání komunikačních a informačních technologií, podpora zavádění 
a využívání výpočetní techniky do všech předmětů 

 pro budoucí život v EU posílení výuky cizích jazyků (již od 1. ročníku 
nabízíme volitelný cizí jazyk, a od 6. ročníku druhý cizí jazyk) 
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 Výchovné a vzdělávací strategie školy 
 

1.   

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1 během výuky klademe důraz na čtení 
s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 
informací 

1.2 žáci se pravidelně zúčastňují různých olympiád a 
soutěží 

1.3 žákům umožňujeme ve vhodných případech 
realizovat vlastní nápady 

1.4 učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat 
informace v literatuře a na internetu 

1.5 ve všech vyučovacích předmětech podporujeme 
používání výpočetní techniky 

 
 

2.   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

 
2.1 ve vhodných oblastech vzdělávání používáme 

netradiční úlohy (Kalibro, …apod.) 
2.2 žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce 

s informacemi ze všech možných zdrojů včetně 
internetu 

2.3 učíme žáky nebát se problémů a snažit se hledat 
různá řešení 

2.4 podporujeme samostatnost, tvořivost, logické 
myšlení a týmovou spolupráci 

 

3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

 
3.1 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, 

s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo 
školu 

3.2 učíme žáky naslouchat názorům ostatních a 
vhodnou formou obhajovat svůj názor 

3.3 podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi 
třídami 

3.4 organizujeme jazykové zájezdy, sportovní kurzy a 
školy v přírodě 

3.5 žáci se účastní výletů, výstav a exkurzí 
3.6 jednání s rodiči vedeme nejen tradiční formou 

třídních schůzek, ale i formou konzultačních 
odpolední 
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4.   

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 
A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1 během vzdělávání mimo jiné používáme 
skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při 
učení 

4.2 žáky vedeme k respektování společně 
dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci 
se sami podílejí 

4.3 vytváříme pozitivní školní a třídní klima 
4.4 zařazujeme kooperativní činnosti do výuky – práce 

ve dvojicích, ve skupinách, případně vytváříme 
projekty 

4.5 umožňujeme žákům objevovat v sobě dobré 
stránky, hodnoty a příležitosti 

4.6 seznamujeme žáky a rodiče se školním řádem, 
zdokonalujeme jej z hlediska práv i povinností 
žáků, rodičů i učitelů a dalších pracovníků školy 

 

5.   

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1 žáky vedeme k respektování a ochraně tradic 
našeho státu a také kulturního a historického 
dědictví 

5.2 učíme žáky, jak rozpoznat nebezpečí návykových 
látek i jejich působení a dopad na zdraví člověka 

5.3 vedeme žáky k zodpovědnému chování 
v krizových situacích 

5.4 vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě a její 
ochraně 

5.5 učíme žáky rozpoznávat xenofobní a rasistické 
projevy a učíme je zaujímat tolerantní vztah 
k menšinám 

 
6.   

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

 
6.1  podporujeme snahu žáků o provedení práce v co 

nejlepší kvalitě 
6.2  vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti 

práce a hygieny 
6.3  vyžadujeme znalosti zásad 1. pomoci a v případě 

nutnosti i využití tísňových volání 
6.4  žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a 

posouzení s reálnými možnostmi při výběru 
budoucí profese 

6.5  žákům nabízíme pestrou škálu zájmových útvarů 
a volitelných předmětů, které podněcují zájem o 
budoucí profesi včetně stálého provozu 
informačního centra 
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 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výuky 
žáků mimořádně nadaných 
  

Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole zajišťuje školní 
poradenské zařízení (dále ŠPP). Poradenské služby školy podléhají novele zákona 
82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje systém péče o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami zj § 16, §17. Školní poradenské pracoviště je 
tvořeno těmito odbornými pozicemi: speciální pedagog Mgr. Hana Kloudová, 
výchovný poradce Mgr. Libuše Jandová a školní metodik prevence Mgr. Hana 
Skolková. 

 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném 
základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření (§ 16 odst. 9 
školského zákona). 

Podpůrná opatření jsou legislativou vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných, 
jsou členěna do 5-ti stupňů, podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. 
Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje sama škola, v součinnosti se školním 
poradenským pracovištěm. Má za úkol individualizovat přístup k žákovi a to pomocí 
PLPP „Plán pedagogické podpory“. Pokud tento stupeň podpory nejpozději do tří 
měsíců nevede k pozitivní změně, je povinnost požádat zákonného zástupce o 
návštěvu školského poradenského zařízení.  

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně jsou plně v kompetenci školských 
poradenských pracovišť (nejčastěji Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) a 
Speciálně pedagogická centrum (SPC)). 

Pokud je školským poradenským pracovištěm doporučen IVP (Individuální 
vzdělávací plán), může být prováděn pouze na základě písemného informovaného 
souhlasu zákonných zástupců žáka. V doporučení školského poradenského zařízení 
se setkáváme s předmětem speciálně – pedagogické péče (poskytovaný od října) a 
pedagogickou intervencí. 

Oblasti předmětu speciálně – pedagogické péče, který škola poskytuje: řečová 
výchova, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních 
dovedností, zdravotní tělesná výchova, nácvik sociální komunikace, zraková 
stimulace, logopedická péče, rozvíjení sluchového vnímání, prostorová orientace, 
AAK , rozvoj sluchového vnímání. 

A) Žáci se zdravotním postižením 

Tito žáci jsou vzděláváni formou individuální integrace podle individuálních 
vzdělávacích plánů (IVP), které jsou zpracovány na základě školního vzdělávacího 
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programu a vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb žáků, které korespondují s 
jejich reálnými schopnostmi, možnostmi, potřebami a zájmy. Upravují obsah, formy a 
podmínky jejich vzdělávání. 

Škola zajistí vhodné podmínky pro jejich vzdělávání, včetně zabezpečení 
kvalifikované speciálně pedagogické péče, podle potřeby případně asistenta 
pedagoga, přijetí integrovaného žáka spolužáky, spolupráce s rodinou a potřebné 
materiální vybavení. 

 

B) Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení 

Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení je charakteristické, že 
podávané školní výkony neodpovídají jejich rozumové úrovni. 

Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou dyslexie, dysortografie, dysgrafie, 
dyskalkulie jen ojediněle. Provázeny bývají hyperaktivitou, případně hypoaktivitou, 
nesoustředěností, impulzivním jednáním, nerozvinutou pohybovou koordinací a 
dalšími příznaky z oblasti psychomotorické, mentální a volní. Většinou se nejedná o 
jeden druh poruchy, symptomy se vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují 
různou intenzitu. 

Svým obsahem se vzdělávací proces u žáků se SPU (specifické poruchy učení) 
zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Ve vyučování žák pracuje podle 
individuálního plánu, který obsahuje konkrétní postupy při nápravě, pomůcky a 
způsob zkoušení a hodnocení: 

 preferování ústní formy před písemnou 

 písemné zkoušení formou testu 

 nepsat zbytečně dlouhé zápisy, popř. poskytnout hotovou kopii zápisu 

 nehodnotit chyby v písemném projevu, zaměřit se na obsahovou správnost 

 tolerovat pomalejší pracovní tempo 

 zabezpečit podmínky pro lepší koncentraci 

 při klasifikaci přihlížet ke stupni a druhu specifické poruchy 

 

C) Vzdělávání žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího 
prostředí 

Jsou to žáci z různých menšin žijící u nás, nebo žáci přicházející k nám v rámci 
migrace. Někteří žáci se bez problémů integrují do běžného života školy. Mezi žáky 
sociálně znevýhodněné patří i žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálním, 
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kulturním a ekonomickým zázemím. Velkým problémem těchto žáků bývá také 
pravidelná docházka do školy a ohrožení sociálně patologickými jevy, jako např. 
zneužívání návykových látek apod. Proto je třeba ve spolupráci se sociálními 
pracovníky individuálně řešit případné problémy a věnovat jim specifickou péči. 
Cílem školy je integrovat tyto žáky do kmenových tříd, respektovat jejich minoritní 
kulturu a podporovat jejich úspěšné začlenění do majoritní společnosti. 

Častým problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je i 
nedostatečná znalost jazyka. Jestliže žák nezná základní pojmy v Čj, je nutná 
individuální pomoc. 

D) Zabezpečení vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků 
s lehkým mentálním postižením) je vzdělávání zabezpečeno  úpravami očekávaných 
výstupů stanovených v tomto ŠVP za využití podpůrného opatření IVP. Je tak možné 
upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr 
učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 
vzdělávané podle RVP ZV musí být na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy 
stanovené v RVP ZŠS.  

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích 
obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání 
zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická 
intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v 
závislosti na stupni podpory stanoven v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
v platném znění a doporučením ŠPZ. Časová dotace na předměty speciálně 
pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. 

Na tvorbě IVP a na vzdělávání žáka se podílí třídní učitel, učitelé dalších předmětů, 
školní speciální pedagog, zákonní zástupci, případně asistent pedagoga a zástupce 
školského poradenského zařízení. Doporučí-li akreditované poradenské zařízení 
podporu žákovi asistentem pedagoga, žádá škola o zřízení jeho funkce a o finanční 
prostředky na jeho plat. Žádost se podává Magistrátu města České Budějovice. 
Vzdělávání se pak uskutečňuje s podporou asistenta pedagoga ve vymezené 
hodinové dotaci. 

 

D) Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

U dětí nadaných a mimořádně nadaných škola zaručuje rozvíjení nadání, vloh. 
Spolupráce probíhá v souladu s doporučením se školskými poradenskými pracovišti. 
Podpora pro nadané a mimořádně nadané spočívá zejména v úpravě obsahu jejich 
vzdělávání, nejčastěji se postupuje formou obohacování učiva, umožňuje se také 
účast na výuce ve vyšších ročnících.  
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Některá specifika mimořádně nadaných žáků, která sledujeme: 

 žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky 

 vlastní pracovní tempo 

 vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu 

 rychlá orientace v učebních postupech 

 záliba řešení problémových úloh 

 kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů 

 zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve 
vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte 

Pro mimořádně nadané žáky vytváříme pozitivní klima díky dostatečné vnímavosti 
okolí ke specifikům žáka. 

 

Úpravy způsobů výuky u mimořádně nadaných žáků na naší škole: 

 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu tak, aby rozvíjel 
úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání 

 zadávání individuálních a specifických úkolů, které rozvíjejí jeho zájem 

 tolerování jeho vlastního pracovního tempa 

 nabídka vhodných mimoškolních aktivit (kroužků) 

 zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů 

 zapojení do soutěží a olympiád, kde získává srovnání svých znalostí a 
dovedností s jinými nadanými žáky 

 

Kontaktní pracovník školního poradenského pracoviště pověřený ředitelem 
školy je školní speciální pedagog, který spolupracuje se školskými poradenskými 
zařízeními a koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto 
školním roce je kontaktním pracovníkem školní speciální pedagog Mgr. Hana 
Kloudová. 

Veškeré doplňující informace jsou zakomponovány v „Programu 
poradenských služeb MŠ a ZŠ L. Kuby 48“, který je volně přístupný na webových 
stránkách.  
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 Začlenění průřezových témat 
 

 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
(Český jazyk a literatura, cizí jazyk)  
A= Aj 1.jazyk       N=Nj 1.jazyk      A2= Aj 2.cizí jazyk         N2= Nj 2.cizí jazyk 
 
1.Osobnostní a sociální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání 

INT        Čj 
A, N             
 

INT        Čj 
A, N             
 

INT        Čj 
A, N             
 

 INT      Čj 
 A, N            
 

 INT      Čj 
 A, N            
 

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2 
 

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2            
 

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2              
 

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2              
  

b) Sebepoznání a 
sebepojetí     

 INT       Čj 
 

 INT      Čj 
 

 INT      Čj 
N              

INT  Čj a S 
A,N,N2              

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2             

INT  Čj a S 
 N,A2           

INT  Čj a S 
N            

c) Seberegulace 
a sebeorganizace     

 INT       Čj 
  N             

 INT      Čj 
 A,N            

 INT      Čj 
 A,N             

INT   
A,N,A2,N2              

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2            

INT  Čj a S 
 
A,N,A2,N2            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2             

d) Psychohygiena     
 INT       Čj 
 

 INT      Čj 
 A,N            

 INT      Čj 
 A,N            

INT   
A,N,A2,N2            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2              

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2              

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2             

e) Kreativita       
 INT     Čj 
 N             

INT      Čj 
A,N 

INT   
A,N,A2              

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2             

INT  Čj a S 
 
A,N,A2,N2           

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2             

f) Poznávání lidí 
 INT       Čj 
A,N 

 INT       Čj 
A,N              

INT       Čj  
 A,N             

 INT      Čj 
N             

 INT      Čj 
 A,N            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2             

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2              

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                           

INT  Čj a S 
N,A2              

g) Mezilidské   
vztahy     

INT       Čj  
A 

 INT       Čj 
A,N 

 INT      Čj 
  A,N            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                            

INT   
A,N,A2,N2                            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                            

h) Komunikace 
 INT      Čj 
 A,N           

INT        Čj 
A,N   

INT       Čj  
 A,N            

 INT       Čj 
 A,N             

 INT      Čj 
  A,N            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                           

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2              

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                            
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ch) Kooperace a 
kompetice                 

INT       Čj 
 N             

INT       Čj  
A,N              

 INT      Čj  
 N             

INT   
A,N,N2                            

INT   
A,N,A2,N2                            

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                           

INT  Čj a S 
A,N,A2,N2                            

i) Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti   

INT       Čj  
A   

INT       Čj  
A,N              

INT       Čj  
N                

INT   
A,N,N2              

INT  Čj a S 
N,A2,N2             

INT  Čj a S 
N,N2             

INT  Čj a S 
 N,N2             

j) Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika       

INT        Čj 
A,N 

INT       Čj 
 N             

INT   
 A,N,N2             

INT   
N,A2,N2             

INT  Čj a S 
 N,N2             

INT  Čj a S 
 N,N2            
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2. Výchova demokratického občana 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Občanská 
společnost a 
škola                   
b) Občan, 
občanská 
společnost a stát               

INT  Čj a S 
               

INT  Čj a S 
               

c) Formy 
participace 
občanů 
v politickém 
životě                   
d) Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování                   
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Evropa a svět 
nás zajímá     

 INT     
  N             

INT     
 A,N             

 INT    Čj 
 N              

INT  
 N,N2             

INT  Čj a S 
N               

INT/ Čj a S 
A,N,N2 

INT/ Čj a S 
N,A2,N2 

b) Objevujeme 
Evropu a svět       

      
A               

           Čj 
               

 
               A              

INT Čj a S 
A,A2 

INT Čj a S 
A,A2 

c) Jsme 
Evropané                   
 
4. Multikulturní výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a)  Kulturní 
diference                   

b)  Lidské vztahy 
 INT      Čj 
A 

INT      Čj 
A 

INT      Čj  
A 

INT       Čj 
A 

INT       Čj 
               A 

INT  Čj a S          
 A,A2             

INT  Čj a S     
 A2              

c)  Etnický původ                   

d) Multikulturalita     
INT        Čj 
 

INT       Čj 
A              

INT        Čj 
A,N              

INT        
A,N,A2,N2              

INT        
N,A2,N2 

INT         
A,N,N2 

INT         
A,N,A2,N2              

e) Princip 
sociálního smíru 
a solidarity                   
 
 



 16

5. Environmentální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Ekosystémy           
INT  Čj a S 
              

INT  Čj a S 
 

 INT Čj a S 
 

b) Základní 
podmínky života                   
c) Lidské aktivity 
a problémy 
životního 
prostředí                   
d) Vztah člověka 
k prostředí            A  

  
A2  N2 

 
6.Mediální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení         

  INT                                   
 
  N            

 INT Čj a S 
 
 
  A,N,N2            

 INT  
 
A,N,A2,N2                           

 INT Čj a S 
 
 
A,N,A2,N2                            

 INT Čj a S 
 
 
A,N,A2,N2                            

b) Interpretace 
vztahu 
mediálních 
sdělení a reality               

  
 
 
 

 INT Čj a S 
 
 
               

c) Stavba 
mediálních                   
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sdělení 

d) Vnímání 
autora mediálních 
sdělení                   
e) Fungování a 
vliv médií ve 
společnosti                 

 INT Čj a S 
 
 

f) Tvorba 
mediálního 
sdělení           

 INT                                   
 
N,N2             

   INT                                   
 
 A,N,N2            

   INT                                   
 
A,N,A2,N2                           

 INT Čj a S 
 
N,A2,N2              

g) Práce 
v realizačním 
týmu       

 Čj  Čj 

      

 INT Čj a S 
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 
1. Osobnostní a sociální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 
b) Sebepoznání a 
sebepojetí  INT -M  INT -M INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 
c) Seberegulace 
a sebeorganizace  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 

d) Psychohygiena      INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 

e) Kreativita      INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 

f) Poznávání lidí      INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 
g) Mezilidské   
vztahy      INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 

h) Komunikace      INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 
ch) Kooperace a 
kompetice  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 
i) Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti     INT -M   INT -M  INT -M    INT -M  INT -M  INT -M 
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j) Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika                INT -M  INT -M 
 
 
2. Výchova demokratického občana 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Občanská 
společnost a 
škola    INT -M      INT -M    INT -M  INT -M  INT -M 
b) Občan, 
občanská 
společnost a stát                   
c) Formy 
participace 
občanů 
v politickém 
životě                   
d) Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování                   
 
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
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a) Evropa a svět 
nás zajímá          INT -M   

PRO-
mapa-
měřítka     

b) Objevujeme 
Evropu a svět                   
c) Jsme 
Evropané                   
 
 
4. Multikulturní výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Názvy 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 a) Kulturní 
diference                   

 b) Lidské vztahy            INT -M  INT -M  INT -M  INT -M 

 c) Etnický původ                   

d)  Multikulturalita                   
e)  Princip 
sociálního smíru 
a solidarity                   
 
 
5. Enviromentální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
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a) Ekosystémy                   
b) Základní 
podmínky života                   
c) Lidské aktivity 
a problémy 
životního 
prostředí              

 PRO -
pohyb.sl. 
-doprava 

PRO -
pohyb.sl. 
-doprava 

d) Vztah člověka 
k prostředí                   
 
6. Mediální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení        INT -M  INT -M   

 Projekt- 
Srovnávání 
reklam -
procenta     

b)Interpretace 
vztahu 
mediálních 
sdělení a reality      INT -M  INT -M  INT -M 

 INT-M 
slovn.ulohy 

 INT- M 
procenta 

  INT-M 
slovn.ulohy 

  INT-M 
slovn.ulohy 

c) Stavba 
mediálních 
sdělení                   
d) Vnímání 
autora mediálních 
sdělení                   
e) Fungování a 
vliv médií ve 
společnosti                   
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f) Tvorba 
mediálního 
sdělení                   
g) Práce 
v realizačním 
týmu       INT -M  INT -M    INT -M  INT -M  INT -M 
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Název týmu: Informační a komunikační technologie 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání 

- - - - - INT/Inf - - - 

b) Sebepoznání a 
sebepojetí 

- - - - - - - - - 

c) Seberegulace a 
sebeorganizace 

- - - - - - - Projekt+INT/Inf 
Projekt+INT/ 

Inf 

d) Psychohygiena 
- - - - - - - - - 

e) Kreativita 
- - - - - - - - 

INT+Projekt/ 
Inf 

f) Poznávání lidí 
- - - - - - - - - 

g) Mezilidské   
vztahy 

- - - - - - - - - 

h) Komunikace 
- - - - - - - - - 

ch) Kooperace a 
kompetice 

- - - - - - - INT/Inf - 

i) Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

- - - - - - - - - 
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j) Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika 

- - - - - - - - - 

 
2. Výchova demokratického občana 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Občanská 
společnost a 
škola 

- - - - - - - - - 

b) Občan, 
občanská 
společnost a stát 

- - - - - - - - - 

c) Formy 
participace 
občanů 
v politickém 
životě 

- - - - - - - - - 

d) Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

- - - - - - - - - 
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Evropa a svět 
nás zajímá 

- - - - - - - INT/Inf - 

b) Objevujeme 
Evropu a svět 

- - - - - - - - - 

c) Jsme 
Evropané 

- - - - - - - - - 

 
 
4. Multikulturní výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a)  Kulturní 
diference 

- - - - -     

b)  Lidské vztahy 
- - - - - - - - - 

c) Etnický původ 
- - - - - - - - - 

d)  Multikulturalita 
- - - - - - INT/Inf INT/Inf INT/Inf 

e)  Princip 
sociálního smíru 
a solidarity 

- - - - - - - - - 

5. Enviromentální výchova 
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  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a)  Ekosystémy 
- - - - - INT/Inf - - - 

b) Základní 
podmínky 
života 

- - - - - - INT/Inf - - 

c) Lidské 
aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

- - - - - - - INT /Inf - 

d) Vztah 
člověka k 
prostředí 

- - - - - INT/Inf - - - 
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6. Mediální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 

Název tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

- - - - - INT/Inf INT/Inf INT/Inf INT/Inf 

b) Interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 

- - - - - - - INT/Inf INT/Inf 

c) Stavba 
mediálních sdělení 

- - - - - - - INT/Inf - 

d) Vnímání autora 
mediálních sdělení 

- - - - - - - - - 

e) Fungování a 
vliv médií ve 
společnosti 

- - - - - - - - INT/Inf 

f) Tvorba 
mediálního sdělení 

- - - - - - Projekt/Inf Projekt/Inf - 

g) Práce 
v realizačním týmu 

- - - - - - - 
Projekt+INT

/Inf 
Projekt+INT

/Inf 
 



 28

Název týmu: Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání 

INT - 
PRV                  

b) Sebepoznání a 
sebepojetí       INT - PŘ  INT - PŘ         
c) Seberegulace 
a sebeorganizace       

INT –
PŘ+VL   INT-PŘ         

d) Psychohygiena       
 INT-
PŘ+VL  INT-PŘ         

e) Kreativita                   

f) Poznávání lidí 
 INT-
PRV 

 INT-
PRV               

g) Mezilidské   
vztahy     

INT-
PRV  

 INT/PRO-
VL           

h) Komunikace       
 INT-
PŘ+VL  INT-PŘ         

ch) Kooperace a 
kompetice                   
i) Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti                   



 29

j) Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika                   
 
 
2. Výchova demokratického občana 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Občanská 
společnost a 
škola   

 INT-
PRV 

 INT-
PRV  INT-VL           

b) Občan, 
občanská 
společnost a stát                   
c) Formy 
participace 
občanů 
v politickém 
životě                   
d) Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování                   
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Evropa a svět 
nás zajímá                   
b) Objevujeme 
Evropu a svět                  
c) Jsme 
Evropané                  
 
 
5. Enviromentální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Ekosystémy 
 INT-
PRV 

 INT-
PRV    INT-PŘ INT - PŘ         

b) Základní 
podmínky života        INT-PŘ INT - PŘ          
c) Lidské aktivity 
a problémy 
životního 
prostředí       

 INT/PRO-
PŘ 

 INT/PRO-
PŘ         

d) Vztah člověka 
k prostředí     

 INT-
PRV  INT-PŘ  INT-PŘ         
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Název týmu: Člověk a společnost 
1. Osobnostní a sociální výchova 

  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání                   
b) Sebepoznání a 
sebepojetí                Int/Ov   
c) Seberegulace 
a sebeorganizace           Int/OV     Int/Ov   

d) Psychohygiena                Int/Ov   

e) Kreativita            Int/OV       

f) Poznávání lidí            Int/OV       
g) Mezilidské   
vztahy            Int/OV    Int/Ov  Int/Ov 

h) Komunikace            Int/Ov    Int/Ov Int/Ov  
ch)Kooperace a 
kompetice                   
i) Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti            Int/Ov    Int/Ov   
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j)Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika                  Int/D 
 
 
2. Výchova demokratického občana 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Občanská 
společnost a 
škola           Int/OV   Int/Ov     
b) Občan, 
občanská 
společnost a stát            Int/D  Int/Ov  Int/D  Int/Ov,D 
c) Formy 
participace 
občanů 
v politickém 
životě           Int/OV   Int/Ov     
d) Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování            Int/D  Int/Ov  Int/D  Int/D 
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Evropa a svět 
nás zajímá              Int/Ov  Int/D  Int/D 
b) Objevujeme 
Evropu a svět            Int/D  Int/Ov,D  Int/D  Int/D 
c) Jsme 
Evropané            Int/D  Int/D  Int/D  Int/D 
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4. Multikulturní výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a)  Kulturní 
diference              Int/Ov    Int/D 

b)  Lidské vztahy            Int/Ov Int/Ov   Int/Ov  Int/D 

c) Etnický původ              Int/Ov,D     

d)  Multikulturalita              Int/Ov     
 e) Princip 
sociálního smíru 
a solidarity                  Int/Ov 
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5. Environmentální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Ekosystémy           Int/OV        
b) Základní 
podmínky života                   
c) Lidské aktivity 
a problémy 
životního 
prostředí           Int/OV       Int/Ov 
d) Vztah člověka 
k prostředí            Int/Ov,D      Int/Ov 
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6. Mediální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení             Int./D      
b) Interpretace 
vztahu 
mediálních 
sdělení a reality                   
c) Stavba 
mediálních 
sdělení                   
d) Vnímání 
autora mediálních 
sdělení                   
e) Fungování a 
vliv médií ve 
společnosti                   
f) Tvorba 
mediálního 
sdělení                   
g) Práce 
v realizačním 
týmu                   
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Název týmu: Člověk a příroda 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání           

 INT/Př, Z, 
F 

 INT/Př, Z, 
F 

 INT/VKZ, Z, F, 
Ch  INT/ Př, Z, F, Ch 

b) Sebepoznání a 
sebepojetí                   
c) Seberegulace a 
sebeorganizace           

 INT/Př, Z, 
F 

 INT/Př, Z, 
F  INT/VKZ, Z, F  INT/Př, Z, F 

Psychohygiena                   

Kreativita           
 INT/Př, Z, 
F 

 INT/Př, Z, 
F  INT/VKZ, Z, F  INT/Př, Z, F 

Poznávání lidí               

Mezilidské   vztahy            INT/F   INT/F   INT/F   INT/F 

Komunikace             INT/F   INT/F   INT/F   INT/F 

Kooperace a 
kompetice           

 INT/Př, Z, 
F 

  INT/Př, Z, 
F   INT/VKZ, Z, F  INT/Př, Z, F 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti           

 INT/ Př, 
Z,F 

 INT/Př, Z, 
F  INT/VKZ, Z, F  INT/Př, Z, F 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika            INT/ Př, Z  INT/ Př, Z  INT/ VKZ, Z  INT/ Př, Z 
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2. Výchova demokratického občana 
  1. Stupeň 2. Stupeň 

Název tématického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Občanská společnost a škola                   

b) Občan, občanská společnost a stát               
c) Formy participace občanů v politickém 
životě                  INT/ Z 

d) Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování                   
 
 
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 

Název tématického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Evropa a svět nás zajímá                INT/ Z   

b) Objevujeme Evropu a svět                INT/ Z    

c) Jsme Evropané                INT/ Z  INT/ Z 
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4. Multikulturní výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 

Název tématického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a)  Kulturní diference                INT/ VKZ  INT/ Z 

b)  Lidské vztahy              INT/ Z  INT/ VKZ, Z  INT/ Z 

c)  Etnický původ              INT/ Z  INT/ VKZ, Z  INT/ Z 

d)  Multikulturalita                   
e)  Princip sociálního smíru a 
solidarity                INT/ VKZ   
 
 
5. Enviromentální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 

Název tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Ekosystémy             INT/ Př, Z  INT/ Př, Z   INT/ Z   INT/ Z 
b) Základní 
podmínky života            INT/ Z   INT/ Z  INT/ Z, F, Ch   INT/ Př, Z, F, Ch 
c) Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí             INT/ Z   INT/ Z   INT/ Z, F, Ch  INT/ Př, Z, F, Ch 
d) Vztah člověka k 
prostředí             INT/ Z   INT/ Z  INT/ VKZ, Z, Ch  INT/ Z, Ch 
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6. Mediální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 

Název tématického okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení                INT/ Z  INT/ Z, Ch 
b) Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality                  INT/ Ch 

c) Stavba mediálních sdělení                   

d) Vnímání autora mediálních sdělení                   
e) Fungování a vliv médií ve 
společnosti                   

f) Tvorba mediálního sdělení                  INT/ Ch 

g) Práce v realizačním týmu                   
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Název týmu:Umění a kultura(Hv,Vv) 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání 

 INT 
Hv,Vv 

INT 
Hv,Vv  

 INT 
Hv,Vv 

 INT 
Hv,Vv 

 INT 
Hv,VV 

 INT 
Hv,Vv 

 INT 
Hv,Vv 

INT 
Hv,Vv  

INT  
Hv,Vv 

b) Sebepoznání a 
sebepojetí 

 INT 
 Vv 

 INT 
 Vv 

 INT 
 Vv 

 INT 
 Vv 

 INT 
  Vv 

 INT 
 Vv 

 INT 
Hv,Vv 

 INT 
Hv,Vv 

INT 
Hv,Vv 

c) Seberegulace 
a sebeorganizace           

 INT 
Vv 

 INT 
Vv 

 INT 
Vv 

 INT 
Vv 

d) Psychohygiena 
 INT 
 Vv 

 INT 
 Vv 

 INT 
 Vv 

 INT 
 Vv 

 INT 
 Vv 

 INT 
  Vv 

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

e) Kreativita 
 INT 
Hv,Vv 

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

f) Poznávání lidí 
INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

g) Mezilidské   
vztahy 

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Vv  

INT 
Vv  

INT 
Vv  

INT 
Hv,Vv  

h) Komunikace 
INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

ch) Kooperace a 
kompetice 

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

 
 

 
 

 
 

INT 
Hv,Vv  

i) Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti           

 INT 
Vv 

INT 
Vv  

 INT 
Vv 

 INT 
Vv 
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j) Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika           

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

 
2. Výchova demokratického občana 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Občanská 
společnost a 
škola                   
b) Občan, 
občanská 
společnost a stát                   
c) Formy 
participace 
občanů 
v politickém 
životě                   
d) Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování                   
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Evropa a svět 
nás zajímá       

 INT 
Hv,Vv 

INT 
Hv,Vv  

 INT 
Vv     

 INT 
Vv 

b) Objevujeme 
Evropu a svět             

 INT 
Vv 

 INT 
Vv   

c) Jsme 
Evropané                 

INT  
Vv 

 
4. Multikulturní výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 a) Kulturní 
diference 

 INT 
 Vv 

INT 
Vv  

INT 
Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

b)  Lidské vztahy 
 INT 
 Vv 

INT 
Vv  

INT 
Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

 
  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

c)  Etnický původ               

d)  Multikulturalita     
INT 
Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv   

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

 e) Princip 
sociálního smíru 
a solidarity                   
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5. Environmentální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Ekosystémy             
 INT 
Vv 

 INT 
Vv 

Základní 
podmínky života                   
Lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí  INT             

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

Vztah člověka k 
prostředí 

INT 
Vv  

INT 
Vv  

INT 
Vv  

INT 
Vv  

INT 
Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  
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6. Mediální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení            

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

INT 
Hv,Vv  

b) Interpretace 
vztahu 
mediálních 
sdělení a reality                   
c) Stavba 
mediálních 
sdělení                   
d) Vnímání 
autora mediálních 
sdělení                   
e) Fungování a 
vliv médií ve 
společnosti            

 INT 
Hv 

 INT 
Hv 

 INT 
Hv 

f) Tvorba 
mediálního 
sdělení               

 INT 
Vv 

 INT 
Vv 

g) Práce 
v realizačním 
týmu                   
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Název týmu: Člověk a zdraví 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání  INT - TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

b) Sebepoznání a 
sebepojetí 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

c) Seberegulace 
a sebeorganizace 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

d) Psychohygiena 
  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT – 
TV  

  INT – 
TV - VkZ 

  INT – 
TV - Bč INT – TV  

e) Kreativita       
   INT - 
TV 

   INT - 
TV     

 INT –  
VkZ     

f) Poznávání lidí  INT - TV  INT - TV  INT - TV  INT - TV  INT - TV 
   INT – 
TV  

INT – 
TV, VkZ   INT - TV  INT - TV 

g) Mezilidské   
vztahy 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

   INT – 
TV  

  INT - 
TV- VkZ 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

h) Komunikace 
  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV 

  INT - 
TV  

  INT –  
VkZ 

 INT –  
Bč   

ch) Kooperace a 
kompetice   

   INT - 
TV 

   INT - 
TV 

   INT - 
TV 

   INT - 
TV 

   INT - 
TV 

   INT - 
TV 

   INT - 
TV 

   INT - 
TV 

i) Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti     

   INT - 
TV 

   INT - 
TV 

   INT - 
TV  

     INT –  
VkZ INT – Bč 

   INT – 
TV  
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j) Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika     

    INT - 
TV 

    INT - 
TV 

    INT - 
TV   

      INT –  
VkZ 

 INT – 
Bč   

 
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Evropa a svět 
nás zajímá        Projekt           
b) Objevujeme 
Evropu a svět        Projekt  INT - TV   

 INT - 
VkZ     

c) Jsme 
Evropané        Projekt  INT - TV         
 
4. Multikulturní výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a)  Kulturní 
diference          INT - TV         

 b) Lidské vztahy  INT - TV  INT - TV  INT - TV  INT - TV  INT - TV   
 INT - 
VkZ  INT - Bč   

 c) Etnický původ                   

 d) Multikulturalita                   
e)  Princip 
sociálního smíru 
a solidarity                   
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* Návštěva Arpidy 
 
 
5. Environmentální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Ekosystémy                   
b) Základní 
podmínky života                INT - Bč   
c) Lidské aktivity 
a problémy 
životního 
prostředí        Projekt Projekt Projekt *   Projekt +   

d) Vztah člověka 
k prostředí 

 INT – 
TV INT - TV  INT - TV       

 INT - 
VkZ  INT - Bč   

 
* Turistický kurz 
+ Cyklo-vodácký kurz
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Název týmu: Člověk a svět práce 
 
1. Osobnostní a sociální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Rozvoj 
schopností 
poznávání           INT/PČ INT/PČ   
b) Sebepoznání a 
sebepojetí              INT/PČ(SP) 
c) Seberegulace 
a sebeorganizace              INT/PČ(SP) 

d) Psychohygiena               

e) Kreativita            INT/PČ   

f) Poznávání lidí              INT/PČ(SP) 
g) Mezilidské   
vztahy              INT/PČ(SP) 

h) Komunikace              INT/PČ(SP) 
i) Kooperace a 
kompetice            INT/PČ   
j) Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti               
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k) Hodnoty, 
postoje, praktická 
etika              INT/PČ(SP) 
 
2. Výchova demokratického občana 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
a) Občanská 
společnost a 
škola   INT/PČ               
b) Občan, 
občanská 
společnost a stát                 INT/PČ(SP) 
c) Formy 
participace 
občanů 
v politickém 
životě                   
d) Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování                   
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Evropa a svět 
nás zajímá     INT/PČ INT/PČ INT/PČ         
b) Objevujeme 
Evropu a svět                   
c) Jsme 
Evropané                   
 
4. Multikulturní výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a)  Kulturní 
diference                   

b)  Lidské vztahy     INT/PČ INT/PČ INT/PČ         

 c) Etnický původ      INT/PČ INT/PČ         

d)  Multikulturalita                   
 e) Princip 
sociálního smíru 
a solidarity                   
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5. Environmentální výchova 
  1. Stupeň 2. Stupeň 
Název 
tématického 
okruhu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

a) Ekosystémy       INT/PČ      
b) Základní 
podmínky života   INT/PČ          
c) Lidské aktivity 
a problémy 
životního 
prostředí    INT/PČ   INT/PČ INT/PČ     

d) Vztah člověka 
k prostředí     INT/PČ INT/PČ       
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4. UČEBNÍ PLÁN 

 
4.1 Tabulace učebního plánu 

ŠVP - učební plán 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 

  

1. - 5. ročník 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura 9 9 8 7 7 40 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 

Matematika a její aplikace 4 5 5 4 4 22 

Informační a komunikační technologie − − 1 1 1 3 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 1 2 2 − − 5 

Vlastivěda − − − 2 2 4 

Přírodověda − − − 1 2 3 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a  svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Povinně volitelné předměty - - 1 1 1 3 

Celkem povinně hodin 20 22 25 25 26 118 

              118 

Povinně volitelné předměty:               

Počítače - Baltík   − − 1 1 1   

Pohybové hry   − − 1 1 1   

Nepovinné předměty   0-1 0-1 0-1 0-1 0-1   
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ŠVP - učební plán 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

2. stupeň 

  

6. - 9. ročník 

6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

 Německý jazyk 2 2 2 2 8 

Matematika a její aplikace 4 4 4 5 17 

Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 4 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 

Zeměpis 2 2 1 2 7 

Přírodopis 2 2 − 1 5 

Fyzika 1 2 2 2 7 

Chemie − − 2 2 4 

Umění kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví − 1 - − 1 

Biologie člověka - - 2 - 2 

Člověk a  svět práce Pracovní činnosti 2 1 1 1 5 

Povinně volitelné předměty - - 2 2 4 

Celkem povinně hodin 29 30 31 32 122 

            122 

Povinně volitelné předměty:             

Sportovní hry   − − 2 2   

Konverzace v AJ   − − 2 2   

Chemicko–biologická praktika  - - 2 2  
Matematicko-programátorská 
praktika  - - 2 2  

Nepovinné předměty   0-2 0-2 0-2 0-2   
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Poznámky k učebnímu plánu: 
1) V tabulaci učebního plánu je vymezena minimální časová dotace určená pro 

jednotlivé vyučovací předměty jako součet týdenních vyučovacích hodin pro 
1. a 2. stupeň. 

2) Každý žák  povinně absolvuje v rámci týdenní povinné časové dotace 118 
hodin na 1. stupni a 122 hodin na 2. stupni. Do celkové týdenní povinné 
časové dotace se započítává celá časová dotace ve všech ročnících 
příslušného stupně, tedy i ta, která již byla odučena v předchozích ročnících, 
kdy výuka probíhala podle předchozích verzí ŠVP. 

3) Ve 3. – 5. ročníku si žák vybírá z nabídky volitelných předmětů, kde jsou 
zařazeny předměty Programování v Baltíkovi a Pohybové hry. Časová 
dotace je 1 hodina týdně. 

4) Předmět Informatika se na naší škole vyučuje od 3. do 9. ročníku v časové 
dotaci 1hodina týdně.  

5) V 8. a 9. ročníku jsou zařazeny volitelné předměty v časové dotaci 2 hodiny 
týdně. Žákům jsou nabízeny tyto předměty: Sportovní hry, Chemicko – 
biologická praktika, Konverzace v anglickém jazyce a Matematicko – 
programátorská praktika 

6) Předmět Přírodopis se na naší škole vyučuje v 6., 7. a 9. ročníku, v časové 
dotaci 2 hodiny týdně (6. a 7. ročník) a 1 hodina týdně (9. ročník) 

7) V 8. ročníku je zařazen předmět Biologie člověka, který zahrnuje výstupy 
z přírodopisu pro 8. ročník i z Výchovy ke zdraví, které nebyly zařazeny v 7. 
ročníku. Časová dotace tohoto předmětu je 2 hodiny týdně.  

8) Výchova ke zdraví se u nás vyučuje v 7. ročníku s časovou dotací 1 hodina 
týdně a v 8. ročníku jsou již další výstupy shrnuty společně s přírodopisem do 
předmětu Biologie člověka v časové dotaci 2 hodiny týdně. 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 
 

Vyučovací předměty jsou řazeny podle jednotlivých vzdělávacích oblastí, kde 
je vždy na prvním místě tabulka výchovných a vzdělávacích strategií dané oblasti 
(tak jak jsou v dané oblasti plněny klíčové kompetence) a teprve potom 
charakteristiky a osnovy jednotlivých předmětů. 

 
5.1 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk, Cizí jazyk, Další cizí jazyk) 
5.2  Matematika a její aplikace (Matematika) 
5.3  Informační a komunikační technologie (Informatika) 
5.4  Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) 
5.5  Člověk a společnost (Dějepis, Občanská výchova) 
5.6  Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 
5.7  Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 
5.8  Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 
5.9  Člověk a svět práce (Pracovní činnosti, Práce s technickými materiály, 

Pěstitelství, Svět práce, Provoz domácnosti) 
5.10 Volitelné předměty 
 
5.1 Jazyk a jazyková komunikace 

 

 
Klíčové kompetence s ohledem na očekávané výstupy v jednotlivých vzdělávacích 

oblastech: 

 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

(Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk) 
 

1.  Žák 

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1 vybírá, vyhledává a třídí jazykové poznatky 
1.2 uvádí mluvnické , slohové a literární poznatky do 

souvislostí a propojuje je do širších společenských 
a kulturních celků 

1.3  poznává smysl a cíl učení jazyka a má k němu 
pozitivní vztah 

1.4 kriticky hodnotí získané jazykové vědomosti a             
dovednosti a diskutuje o nich 

2.   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

2.1 rozpozná a pochopí vzniklý problém, přemýšlí o 
jeho příčinách  

2.2 využívá získané jazykové vědomosti a dovednosti 
k vhodnému řešení problémových situací 

2.3 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a 
své výsledky 
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3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

3.1 vyjadřuje s výstižně, souvisle a kultivovaně 
v písemném i v mluveném projevu 

3.2 formuluje ústně i písemně dojmy z četby a 
poslechu literárních děl 

3.3 využívá získané komunikativní dovednosti v životě 
3.4 rozumí různým typům textů a jazykových záznamů 
3.5 reaguje na různé informační a komunikační 

prostředky a zároveň je umí aplikovat v praxi 
3.6 umí argumentovat a kultivovaně si obhájit svůj 

názor 
4.   

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 
A PERSONÁLNÍ – rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1 účinně spolupracuje ve skupině a přijímá nové 
role v pracovních činnostech 

4.2 podílí se na vytváření kvalitních mezilidských 
vztahů 

4.3 umí poskytnout pomoc nebo o ni požádat 
4.4 debatuje vhodně v rámci celé třídy 
4.5 chápe potřebu spolupráce 
4.6 respektuje a toleruje názory ostatních lidí 

5.  Žák 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1 chápe společenské normy a zákony 
5.2 chová se zodpovědně v krizových situacích 
5.3 respektuje a oceňuje tradice a kulturní i historické 

dědictví 
5.4 chápe ekologické souvislosti a přispívá k ochraně 

zdraví, a trvale udržitelnému rozvoji společnosti 
6.   

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

6.1 dodržuje vymezená pravidla a plní povinnosti a 
závazky 

6.2 adaptuje se na změněné pracovní podmínky 
6.3 využívá znalosti a dovednosti získané 

z jednotlivých jazykových oblastí v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost 

6.4 přemýšlí o dalším vhodném jazykovém vzdělávání 
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5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

Charakteristika předmětu: 
 
1.stupeň 
 Výuka předmětu probíhá většinou v kmenových třídách. Vyučovací předmět 
má časovou dotaci 9-9-8-7-7.Vzdělávací oblast na 1.stupni se zaměřuje především 
na zvládnutí základních dovedností práce s mateřským jazykem. Stěžejním úkolem 
je zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace. Výuka vede žáky k dovednosti 
vyjadřovat se ústně a písemně přesně, výstižně a kultivovaně. V oblasti literární 
výchovy vede žáky k získávání čtenářských dovedností s porozuměním a ke 
správnému pochopení textů v souladu s emocionálním prožíváním. 
 
2. stupeň 
 Vyučovací předmět má časovou dotaci 4 hodiny týdně ve všech ročnících na 
druhém stupni. Vzdělávací oblast vytváří předpoklady k efektivní mezilidské 
komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli 
pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při 
vnímání okolního světa i sebe sama. 
 
 Vzdělávací oblast je rozdělena do tří oblastí : 
 
Komunikační a slohová výchova – žáci se učí vnímat a chápat různá jazyková 
sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě 
přečteného nebo slyšeného textu různého typu. Ve vyšších ročnících posuzují také 
jazykové prostředky a kompozici textu. 
 
Jazyková výchova – žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 
spisovné podoby jazyka, vede žáky ke spisovnému vyjadřování, rozvíjí logické 
uvažování. 
 
Literární výchova – prostřednictvím četby žáci poznávají základní literární druhy, učí 
se vnímat jejich specifické znaky a formulovat vlastní názory o přečteném díle, 
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti interpretace a produkce 
literárního textu. 
 
 
 
 Žáci při práci využívají výpočetní a audiovizuální techniku a zároveň mají 
přístup k jazykovým a literárním příručkám a školní knihovně.  
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Předmět: Český jazyk - 1. ročník 
 

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

 
 
 
Žák: 
Plynule čte 
s porozuměním 
texty přiměřeného 
rozsahu a 
náročnosti. 
 

 
 
 
Žák: 
-čte s porozuměním 
-čte krátký text pozorně 
a plynule 
-zdokonaluje si 
techniku čtení 
-reprodukuje přečtený 
text a orientuje se 
v něm 
-využívá čtení i 
v ostatních oblastech 

Komunikační a slohová 
výchova. 

 
čtení 
-vyvození hlásek a 
písmen abecedy 
-zraková analýza a 
syntéza  
-čtení písmen,slabik a 
slov, 
 -otevřené slabiky,slabiky 
zavřené 
-čtení vět se správnou 
intonací 
-čtení vět souvislých 
textů 
-uvědomělé hlasité i tiché 
čtení 
-reprodukce 
 přečteného textu 

 
 
 
 
PT 1 a,f,h 
PT 4 b 
PT 1 i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hv: 
dechová, 
rytmická a 
hlasová 
výchova, 
jazykolamy 
 
  

 
 
 
 
KK1.1. 
 



 60

Porozumí 
písemným nebo 
mluveným pokynům 
přiměřené složitosti. 
 

-pozorně a soustředěně 
naslouchá mluvenému 
projevu 
-zdvořile komunikuje 
s partnerem 
-osvojuje si pravidla 
mezilidské komunikace 
 
 

naslouchání 
-komunikační záměr 
mluvčího 
-naslouchání mluvenému 
projevu 
-zážitkové naslouchání 

Prv: 
vztahy 
rodina,škola,oko
lní prostředí 
 
  

KK 4.2. 
 
 
 

Porozumí 
písemným nebo 
mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

-vhodně komunikuje se 
spolužáky i s ostatními 
-vkusně a zdvořile 
využívá pravidla 
mezilidské komunikace 

mluvený projev 
-samostatný kultivovaný 
projev  
(pozdrav,oslovení…) 
-dramatizace navozené 
situace 
-základy techniky 
mluveného projevu 
-projekt ,,Neztratím se!“ 

  KK 4.6. 
 
 
KK 3.1. 
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Zvládá základní 
hygienické návyky 
spojené se 
psaním,píše 
správné tvary 
písmen a 
číslic,správně 
spojuje písmena i 
slabiky. 
 
 

-osvojuje si základní 
hygienické návyky při 
psaní 
-zvládá techniku psaní 
-píše úhledně a čitelně i 
ve vetší liniatuře 
-rozvíjí si jemnou 
motoriku a 
grafomotoriku 
 
 
 

písemný projev 
-psaní jednotlivých prvků 
písmen a číslic 
-psaní slabik, slov a vět 
-opis,přepis,diktát 
-čitelný ,upravený 
přehledný písemný 
projev 
-autodiktát(psaní podle 
obrázku) 
 

 Vv: 
rozvoj jemné 
motoriky 
 
Prv: 
hygiena a zdraví 
 
 
Ma: 
číselná řada 
 
Tv: 
protahovací,uvol
ňovací cvičení 
 
Pv: 
výroba 
písmen,číslic 

KK 3.1. 
 
 
 
 
KK 6.1. 
 

Rozlišuje zvukovou 
a grafickou stavbu 
slova,člení slova na 
hlásky,odlišuje 
dlouhé a krátké 
samohlásky. 

-rozlišuje zvukovou a 
grafickou stavbu slova 
-správně artikuluje 
-mluví souvisle a 
srozumitelně 
-učí se členit souvislou 
řeč 
 

Jazyková výchova. 
 
zvuková stránka jazyka 
-sluchová  analýza a 
syntéza 
-artikulační cvičení 
-rozlišení spisovného a 
nespisovného projevu 
-nácvik správné intonace 
a tempa řeči 
-hlásky a písmena 
-věta 
oznamovací,rozkazovací,
tázací,zvolací 

Hv: 
artikulační, 
rytmická,dechov
á 
cvičení,intonačn
í cvičení,krátké 
lidové písně a 
říkadla, 
-rytmizace slov 
a říkadel 
  

KK 3.3. 
 



 62

 
 
 

-rozvíjí si  slovní 
zásobu 
-poznává významy slov 
a pojmy 
 
 
-snaží se správně řadit 
slova ve větě podle 
mluveného vzoru 
 
 
 
-uvědomuje si český 
jazyk jako jazyk 
mateřský,národní 
- pozorně poslouchá 
čtený text 
  

slovní zásoba 
-rozvoj slovní zásoby 
-významy slov a pojmů 
-seznámení s lidovou 
slovesností 
 
skladba 
-řazení slov ve větě 
-rozlišení 
věty,slova,slabiky, 
-hlásky a písmene 
 
obecné poučení o 
jazyce 
-uvědomění si národní 
identity 
-národní pohádky  

Ma: 
slovní úlohy 
 
  

KK 6.2. 
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Vyjadřuje své pocity 
s přečteného textu. 
 
 

-v krátkých projevech 
správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 
-pečlivě vyslovuje  
-opravuje svou 
nesprávnou i nedbalou 
výslovnost 
 

Literární výchova 
 
poslech literárních 
textů 
-poslech čteného textu 
-poslech audionahrávek 
-návštěva loutkového a 
hraného představení 
-pravidla společenského 
chování v kulturních 
zařízeních 
-návštěva kulturních 
pořadů 
Projekt- Procházka 
pohádkou 

Vv: 
kresba,malba 
pohádkových 
bytostí,zvířátek 
  

KK 3.2. 
  
 

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

-reprodukuje přečtený 
nebo slyšený text 
- podle ilustrace vypráví 
jednoduchý příběh 
 

tvořivá práce s textem 
-přednes 
krátkých básní 
-reprodukce přečteného 
nebo slyšeného textu 
-dramatizace pohádek 
-obrázková osnova 
-pojmy ilustrace, 
ilustrátor,spisovatel 
- seznámení s detskými 
knihami a jedním 
dětským časopisem 

Tv: 
pohybová 
cvičení a hry 
 
 
Hv: 
říkadla,rozpočíta
dla,lidové písně 
a hry 

KK 3.2. 
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Předmět: Český jazyk -  2. ročník         

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

 
 
 
Žák: 
Plynule čte 
s porozuměním 
texty přiměřeného 
rozsahu a 
náročnosti. 
 

 
 
 
Žák 
-uvědoměle a hlasitě 
čte s porozuměním 
-využívá čtení i 
v ostatních oblastech 
-čte plynule se 
správnou intonací 
 

Komunikační a slohová 
výchova. 
 
čtení 
-čtení vět se správnou 
intonací 
-čtení delších souvislých  
textů 
-reprodukce přečteného 
textu 
-orientační prvky 

 
 
 
 
PT 1 a,f,h,i 
PT 4b 
 

  
 
 
 
M:slovní úlohy 
Prv:čtení textu s 
porozuměním 

 
 
 
 
KK1.1 
 
 

Porozumí písemným 
nebo mluveným 
pokynům přiměřené 
složitosti. 
 

-osvojuje si a dále 
rozvíjí pravidla 
mezilidské komunikace 
-kriticky posuzuje 
přijaté informace 
-pozorně naslouchá 
mluvenému projevu 
 

naslouchání 
-neverbální komunikace 
-věcné naslouchání 
-praktické naslouchání 
-jednoduché písemné 
pokyny 

  KK 3.1 
KK 4.6 
 

Na základě vlastních 
zážitků tvoří krátký 
mluvený projev. 

-vyjadřuje se věcně a 
samostatně  
 -projevuje se 
přiměřeně 
a kultivovaně 
-vhodně komunikuje se 
spolužáky i s ostatními  
-využívá pravidla 

mluvený projev 
-monolog a dialog 
-dramatizace navozené 
situace 
-pravidla mezilidské 
komunikace 
pozdrav,oslovení, 
-omluva,prosba, 

 Prv-vánoční a 
velikonoční 
zvyky  

KK 3.3 
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mezilidské komunikace -projekt:,,Těšíme se na 
Vánoce“ 

Zvládá základní 
hygienické návyky 
spojené se 
psaním,píše 
správné tvary 
písmen a 
číslic,správně 
spojuje písmena i 
slabiky,kontroluje  
vlastní písemný 
projev. 
 

-dodržuje tvarové znaky 
písmen a jejich velikosti 
-procvičuje si spojování 
písmen 
-využívá velkých 
písmen ve slovech i ve 
větě 
-dodržuje rozestupy 
mezi slovy 
-upevňuje si hygienické 
návyky při psaní 
-zrychluje si tempo 
psaní 
-kontroluje si úpravu 
psaného projevu 
 

písemný projev 
-správné tvary písmen 
-správné velikosti písmen 
-cvičení na spojování 
písmen 
-velká písmena ve 
slovech i ve větě 
-rozestupy mezi slovy 
-psaní jednoduchého 
textu 
-rozdělování slov na 
konci řádku 
-opis,přepis,diktát 
-jednoduchý popis 
-dopis 
-adresa 
-projekt,,Škola snů!“ 

 Pv-model školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KK 3.1 
 

Porovnává a třídí 
slova podle 
zobecněného 
významu-
děj,věc,okolnost,vlas
tnost. 

-opakuje a prohlubuje si 
učivo z 1.ročníku 
-obohacuje si a 
rozšiřuje slovní zásobu 
 

Jazyková výchova. 
 
zvuková stránka jazyka 
-sluchová rozdělení 
hlásek, 
souhlásek a 
souhláskových skupin 
-spisovná a nespisovná 
výslovnost 
-modulace souvislé řeči 
-slovní a větný přízvuk 

Hv:dechová,ryt
mická a hlasová 
výchova 

KK 1.3 
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-intonace a tempo řeči 
-pauza a frázování 

Spojuje věty do 
jednodušších 
souvětí vhodnými 
spojkami a jinými 
výrazy. 
 
 

-vhodně řadí slova ve 
větě 
-prvotně se seznamuje 
s podstatnými jmény a 
slovesy 
-pozná druhy vět 
-sestaví jednoduchou 
větu a souvětí 

slovní zásoba a tvoření 
slov  
-význam slova 
-věta-druhy vět 
-věta jako součást 
projevu 
tvarosloví 
-slovní druhy-seznámení 
-podstatná jména, 
slovesa-seznámení 

 Hv:písničky se 
jmény 

KK 6.1 
 
 

Rozlišuje v textu 
druhy vět podle 
postoje mluvčího a 
k jejich vytvoření volí 
vhodné jazykové i 
zvukové prostředky. 

-uspořádá slova ve větě 
-využívá podstatná 
jména a slovesa 

skladba 
-řazení slov ve větě 
 

   

Odůvodňuje  a píše 
správně i/y: po 
tvrdých a měkkých 
souhláskách, dě,tě, 
ně,ú/ů,bě,pě,vě,mě,
mimo morfologický 
šev. 
 

-rozlišuje tvrdé a měkké 
souhlásky,skupiny 
dě,tě,ně,ú/ů,bě,vě,mě, 
-poznává a dodržuje 
pravopis věty  
-uvědomuje si český 
jazyk jako jazyk 
mateřský 
 

pravopis 
-rozdělení hlásek 
-samohlásky krátké a 
dlouhé 
-dvojhlásky 
-psaní ú/ů 
-psaní i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách 
-párové souhlásky uvnitř 
a na konci slov 
-obecná a vlastní jména 
-pravopis věty 
 

  KK 6.1 
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obecné poučení o jazyce 

-národní pohádky   
Čte a přednáší 
zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu 
literární texty 
přiměřené věku. 

-pozorně vnímá čtený 
text a uvědomuje si 
jeho obsah, 
-vyjadřuje se 
samostatně a 
kultivovaně 
-čte 
srozumitelně,přesně 
-volně reprodukuje 
krátký text 

Literární výchova 
 

poslech literárních textů 

-poslech čteného textu 
-poslech audionahrávek 
 
zážitkové čtení a 

naslouchání 

-společné čtení knihy 
-pravidla společenského 
chování 
-návštěva kulturních 
zařízení 
 
tvořivé činnosti 

s literárním textem 

-přednes krátkých básní 
-volná reprodukce 
přečteného a slyšeného 
textu 
-dramatizace pohádek a 

Vv-pohádkové 
postavy,velikono
ční a vánoční  
motivy,  

KK 4.2 
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pověstí 
-obrázková osnova 
-ilustrace,kniha 
-spisovatel 
-vlastní výtvarný 
doprovod 
-projekt,,Vánoční 
koledování pro rodiče“ 
-projekt,,Velikonoční 
pomlázka“ 

Rozlišuje 
vyjadřování v próze 
a ve verších,odlišuje 
pohádku od 
ostatních vyprávění. 

-pracuje s obrázkovou 
osnovou 
-volí vhodné 
vyjadřovací prostředky 
-řadí ilustrace podle 
dějové posloupnosti 

základní literární 
poznatky 

-poezie a literatura 
umělecká a věcná,próza 

-vypravování, 

-příběh a děj 

-divadlo-
herec,divák,jeviště 

hlediště,loutka 

-návštěva divadla 

-knihovna,výstavy 

-seznámí se s některými 
autory dětské literatury 

 Estetická 
výchova: 
oblečení, 
chování 

KK 3.2 
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Předmět: Český jazyk -  3. ročník           

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

 
 
 
Žák: 
Plynule čte 
s porozuměním 
texty přiměřeného 
rozsahu a 
náročnosti. 
 

 
 
 
Žák 
-plynule čte delší texty 
-zdokonaluje se 
v technice čtení 
-utváří si vlastní názor 
k obsahu přečteného 
textu 
-orientuje se v textu a 
chápe četbu jako zdroj 
informací 
 

Komunikační a slohová 
výchova. 
 
čtení 
-čtení vět a souvětí, 
-čtení delších textů 
-rychlé čtení,hlasité a 
tiché čtení 
-čtení výrazné 
s porozuměním 
- práce s knihou (obsah) 
– kniha, můj kamarád – 
čtenářský deník, domácí 
četba 
 

 
 
 
PT1a,b,c,d 

 
 
 
 Prv: 
čtení naučných 
textů 
v encyklopediích 
určených tomuto 
věku. 
 
  

 
 
 
KK 4.3 
KK 6.1 

Porozumí písemným 
nebo mluveným 
pokynům přiměřené 
složitosti. 
 

-osvojuje si pravidla 
mezilidské komunikace 
-naslouchá věcně a 
pozorně mluvenému 
projevu 
 

naslouchání 
-neverbální komunikace 
-věcné naslouchání 
-praktické naslouchání 

  KK 4.5 
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Pečlivě vyslovuje, 
opravuje svou 
nesprávnou nebo 
nedbalou 
výslovnost. 
 

osvojuje si pravidla 
mezilidské komunikace 
-samostatně a spisovně 
mluví 
-opravuje své chyby ve 
výslovnosti 

mluvený projev 
-správné dýchání a 
správná výslovnost, 
-dramatizace navozené 
situace 
-monolog,dialog 
 

Prv-naše město KK 3.1 
KK 3.3 
KK 4.6 

Respektuje základní 
komunikační 
pravidla 
v rozhovoru. 

-zvládá základy 
techniky mluveného 
projevu 
-využívá správného 
vyjadřování i 
v ostatních oblastech. 
-rozlišuje spisovný a 
nespisovný jazyk 
-vnímá děj a orientuje 
se v kontextu děje 

-techniky mluveného 
projevu 
-pozdrav,oslovení, 
omluva,vzkaz 
 

  

Seřadí ilustrace 
podle dějové 
posloupnosti a 
vypráví podle nich 
jednoduchý příběh. 
 

-učí se diskutovat o 
problému a respektovat 
mluvčího 

-samostatný mluvený 
projev před skupinou 
-diskuse 

   

Zvládá základní 
hygienické návyky 
spojené se 
psaním,píše 
správné tvary 
písmen a 
číslic,správně 
spojuje písmena i 
slabiky,kontroluje  

-podle obrázků sestaví 
jednoduchý příběh  
-samostatně  se 
správnou výslovností 
ho volně reprodukuje 
s využitím správných 
jednoduchých vět 

-obrázková osnova  Vv:kresba 
obrázkové 
osnovy 
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vlastní písemný 
projev,píše věcně i 
formálně správně 
jednoduchá sdělení. 
 
Užívá v mluveném 
projevu správné 
gramatické tvary 
podstatných 
jmen,přídavných 
jmen a sloves. 
 

-dodržuje hygienické 
návyky při psaní 
-upevňuje si techniku 
psaní 
-zvyšuje si tempo psaní 
-upevňuje si správné 
tvary písmen a číslic 
-kontroluje si vlastní 
text 
 
 

písemný projev 
-správné tvary písmen a 
číslic 
-tempo psaní a 
automatizace psacího 
pohybu 
-kontrola vlastního 
textu,úprava textu 
-hygienické návyky  
-popis věcí a osob 
-vypravování,tvorba 
osnovy 
-psaní příběhu podle 
osnovy 
- adresa a dopis 
-oznámení a blahopřání 

  KK 3.1 
 

Porovnává významy 
slov,zvláště slova 
opačného významu 
a slova s významem 
souřadná,nadřazená
,vyhledává v textu 
slova příbuzná. 

-upevňuje si a 
prohlubuje si poznatky 
z 2.ročníku 
-mluví věcně a souvisle 
-rozšiřuje si slovní 
zásobu 
- seznamuje se 
s dalšími prvky českého 
jazyka 

Jazyková výchova. 
 
zvuková stránka jazyka 
-abeceda, 
-modulace souvislé řeči 
-intonace a tempo řeči 
-členění souvislé řeči 
- nářečí 
 

  KK 1.1 
 
 
KK 1.3. 
 

Rozlišuje slovní 
druhy v základním 

-rozlišuje slova 
souznačná 

slovní zásoba a tvoření 
slov  
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tvaru. 
 
 

slova,nadřazená,protikl
adná 
 
 

-význam slova 
-stavba slova-
kořen,předponová a 
příponová část 
-slova souznačná a a 
nadřazená, 
-slova protikladná 

Odůvodňuje  a píše 
správně i/y: po 
tvrdých a měkkých 
souhláskách i po 
obojetných 
souhláskách ve 
vyjmenovaných 
slovech,velká 
písmena na začátku 
věty a v typických 
případech vlastních 
jmen osob,zvířat a 
místních 
pojmenování. 

-rozlišuje podstatná 
jména a slovesa a 
pozná je ve větě 
 
 

tvarosloví 
-podstatná jména-
pád,číslo,rod,životnost 
-podstatná jména obecná 
a vlastní 
-slovesa-osoba,číslo,čas 
-přehled slovních druhů 
skladba 
-věta jednoduchá souvětí 

   

Vyjadřuje své pocity 
s přečteného textu. 
 
 

-chápe systém 
odůvodňování 
pravopisu i/y a dodržuje 
ho a užívá v praxi 
-učí se pracovat 
s pravidly českého 
pravopisu 
 

pravopis 
obojetné souhlásky a 
vyjmenovaná slova 
-párové souhlásky  
obecné poučení o jazyce 

-jazyk spisovný a 
nespisovný 
-práce s pravidly českého 
pravopisu 

 Vv: 
Ilustrovaná 
vyjmenovaná 
slova, 
hrací karty 
slovních druhů 
Hv: 
písničky 
s tématikou 
vyjmenovaných 
slov 

KK 1.3 
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Pracuje tvořivě 
s literárním textem 
podle pokynů učitele 
a podle svých 
schopností. 
 
 

-pozorně a soustředěně 
naslouchá textům 
-seznamuje se 
s literárními texty 
širšího významu 
-vkusně a věcně 
vyjadřuje své dojmy 
z poslechu literárních 
děl 
-chová se vhodně a 
vkusně v jednotlivých 
kulturních zařízeních 
 
 

Literární výchova 
 

poslech literárních textů 

-poslech čteného textu 
-poslech audionahrávek-
poezie,próza 
-návštěva kulturních 
zařízení 
 
zážitkové čtení a 

naslouchání 

-společné čtení knihy 

 KK 3.2 
 

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

-volně přednese 
přečtený nebo slyšený 
text 

tvořivé činnosti 

s literárním textem 

-přednes vhodných 
literárních textů 
-volná reprodukce 
přečteného nebo 
slyšeného textu 
-dramatizace 
-obrázková osnova 
-výtvarné ztvárnění textu 
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-tvoření krátkých textů 
 -seznamuje se 

strukturou pohádky a 
pověsti 
-čte pohádku a pověst 
 

základní literární 
poznatky 

-struktura literárního 
díla,autor,jazyk díla 

-poezie-rým 

-pohádka a pověst 

 -návštěva divadelních a 
filmových představení, 

-návštěva výstav dle 
možností 

-návštěva knihovny 

 

Prv: 
základní 
pravidla 
společenského 
chování 
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Předmět: Český jazyk -  4. ročník  
  

       

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

 
 
 
Žák: 
Čte s porozuměním 
přiměřeně náročné 
texty potichu i 
nahlas. 
 

 
 
 
Žák: 
-čte nahlas i potichu 
-zdokonaluje si rychlost 
čtení 

Komunikační a slohová 
výchova. 
 
Čtení 
-podzim,zima,jaro,léto 
-rychlé čtení,hlasité a 
tiché čtení 
-čtení výrazné 
s porozuměním 
-čtení populárně 
naučných textů  
-čtení uvědomělé a 
rychlé čtení 

 
 
 
 
PT1 a,b,c,d,e 
PT1 f,g,h,ch,i,j, 
PT4 b,d 
PT6g 

 
 
 
 
M-formulace 
slovních 
úloh,odpovědi  
-porozumění  
zadání slovní 
úlohy 
Vl, Př –
porozumění 
otázce 

 
 
 
 
KK 1.1 
KK 3.4 
KK 3.5 
KK 6.1 
 

Rozliší podstatné a 
okrajové informace 
v textu vhodném pro 
daný věk. 

-vyhledává podstatné 
informace v textu 
-čte s porozuměním 

-děj a postavy, hlavní děj 
okolností v textu 
 
 

   

Posuzuje úplnost či 
neúplnost 
jednoduchého 
sdělení. 

-reprodukuje text 
s pochopením obsahu 
-zdvořile mluví 
s ostatními spolužáky 

naslouchání 
-věcné naslouchání 
-reprodukce obsahu 
textu(zdvořilé vyjádření 
kontaktu s partnerem) 
-recitace 

 KK 2.3 
KK 1.3 
KK 4.2 
KK 4.3 
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Volí náležitou 
intonaci,přízvuk,pau
zy a tempo podle 
svého 
komunikačního 
záměru. 
 
 

-využívá základní 
pravidla komunikace 
-volí techniky 
mluveného projevu 
-rozlišuje a používá 
základní komunikační 
žánry 
 

mluvený projev 
-základní pravidla 
komunikace 
-dialog,střídání rolí 
mluvčího a posluchače 
-vyjadřování závislé na 
komunikační situaci 
-základy techniky 
mluveného projevu-
dýchání,tvoření 
hlasu,výslovnost 

 Hv-hry se slovy KK 3.1 
 
KK 3.3 
 
KK 4.6 

Rozlišuje spisovnou 
a nespisovnou 
výslovnost a vhodně 
ji užívá podle 
komunikační 
situace. 

-zdvořile mluví 
s ostatními spolužáky i 
s ostatními lidmi 

-komunikační  
žánry:pozdrav,oslovení, 
omluva,prosba,vzkaz, 
zpráva,oznámení 
-spisovná a nespisovná 
slova 

   

Píše správně po 
stránce obsahové i 
formální jednoduché 
komunikační žánry 

-dodržuje techniku 
psaní a zvládá základní 
hygienické a pracovní 
návyky 
-vyzná se ve svých 
poznámkách 
-píše s uvědoměním si 
obsahu psaného textu 
-umí vyplnit jednoduché 
formuláře a správně 
píše sms 

písemný projev 
-poznámky a jejich 
úprava v sešitě 
-opis a přepis textu 
-adresa a pohlednice 
-pošta:korespondenční 
lístek,podací lístek a 
složenka 
-blahopřání,pozvánka a 
oznámení 
-dopis a popis osoby 
-sms 

 Vv,Pv-výroba 
blahopřání a 
pohlednice, 
obrázková 
osnova 
Př-živá 
příroda(rostliny,
živočichové) 
Př,Vl-úprava 
sešitů, zápis 
poznámek 
 

KK 6.2 
KK 6.3 
 

Rozlišuje slova 
spisovná a jejich 
nespisovné tvary. 

-rozlišuje slova 
spisovná a nespisovná 
-opakuje a upevňuje si 

Jazyková výchova. 
 
 

  KK 1.1 
 
KK 1.3 
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učivo ze 3.ročníku slovní zásoba a tvoření 
slov  
 
-hlásková podoba slova 
-význam slova 
-slova jednoznačná a 
mnohoznačná,antonyma, 
synonyma,homonyma 
-slova příbuzná 

 

Rozlišuje ve slově 
kořen,část 
příponovou,předpon
ovou a koncovku. 

-pozná kořen,předponu 
a příponu 
slova,koncovku 

-kořen,předpona a 
přípona,koncovka 
 

   

Určuje slovní druhy 
plnovýznamových 
slov. 

-bezpečně pozná 
podstatné jméno a 
sloveso 
-rozlišuje mluvnické 
kategorie 
-rozlišuje ostatní slovní 
druhy 

tvarosloví 
-slovní druhy 
-podstatná jména a jejich 
mluvnické 
kategorie,skloňování 
podle vzorů 
-slovesa a jejich 
mluvnické kategorie, 
časování,infinitiv(neurčite
k) 
-jednoduché a složené 
tvary 
-slovesa zvratná 

  KK 6.1 

Odlišuje větu 
jednoduchou a 
souvětí. 
 
 

-rozliší větu 
jednoduchou a souvětí. 
-poznává základní 
skladební dvojici 

Skladba 
-věta jednoduchá a 
souvětí 
-základní skladební 
dvojice 
-podmět a přísudek 
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-shoda přísudku 
s podmětem 

Užívá vhodných 
spojovacích výrazů. 

-poznává spojovací 
výrazy 
 

-spojovací výrazy    

 
 

    

Vyhledává základní 
skladební dvojici. 

-vyhledá podmět a 
přísudek 

-podmět a přísudek 
 

  

Píše správně i/y ve 
slovech po 
obojetných 
souhláskách. 
 

-bezpečně zvládá 
pravopis 
vyjmenovaných slov 
-seznamuje  se s vzory 
podstatných jmen 
-seznamuje se se 
shodou přísudku s 
podmětem 

pravopis 
-vyjmenovaná slova po 
obojetných souhláskách 
-slova příbuzná 
-podstatná jména-
koncovky 
-slovesa-shoda přísudku 
s podmětem 

 KK 1.5 
KK 4.1 
KK 6.1 

Vyjadřuje své dojmy 
z četby  a 
zaznamenává je. 

-vhodně zapisuje svůj 
zážitek z přečteného 

Literární výchova 
 

poslech literárních textů 
(poezie, próza) 

-čtenářský deník 
-návštěva kulturních 
zařízení zážitkové čtení a 

 
KK 3.2 
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naslouchání 

-společné čtení knihy 
Volně reprodukuje 
text podle svých 
schopností. 

-dodržuje techniku 
mluveného projevu 
-vyjadřuje se spisovně  
a vkusně 

tvořivé činnosti 
s literárním textem 

-přednes vhodných 
literárních textů 
-volná reprodukce 
přečteného nebo 
slyšeného textu 
-tvoření textů 
-vedení čtenářského 
deníku 
-vlastní výtvarný 
doprovod 

Vv-ilustrace ve 
čtenářském 
deníku 

 

Rozlišuje různé typy 
uměleckých a 
neuměleckých textů. 

-poznává literární druhy 
-seznamuje se 
s divadelní hrou 

základní literární 
poznatky 

-různé literární druhy 
(báseň,pohádka,bajka, 
pověst) 

-výběr spisovatelů 

-divadelní 
hra,herec,divák,rekvizity 

-hlavní a vedlejší postava 

-rozlišení: poezie,próza 
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Předmět: Český jazyk - 5. ročník          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

 
 
 
Žák: 
Čte s porozuměním 
přiměřeně náročné 
texty potichu i 
nahlas. 

 
 
 
Žák: 
-rychle čte 
s porozuměním obsahu 

Komunikační a slohová 
výchova. 
 
Čtení 
-rychlé čtení 
- tiché čtení a studijní 
čtení 

 
 
 
PT 1 a,b,c,d,e 
PT 1 f,g,h,ch,i,j 
PT 3 a,b 
PT 4 b,d 
PT 6 g 

   
 
KK 1.1 
KK 2.1 
KK 3.4 
KK 3.5 
KK 6.1 

Rozliší podstatné a 
okrajové informace 
v textu vhodném pro 
daný věk,podstatné 
informace 
zaznamená. 

-rozlišuje podstatné od 
méně podstatného 
-snaží se vystihnout 
hlavní myšlenku v textu 
-jednoduše zapisuje 
základní informace 

-děj a hlavní 
myšlenka,charakteristika 
postav,záměr 
autora,klíčová slova 
 

  
 

 

Posuzuje úplnost či 
neúplnost 
jednoduchého 
sdělení. 
 

-pochopí myšlenku 
sdělení -soustředěně 
naslouchá 
 
 

naslouchání 
-zdvořilé vyjádření 
kontaktu s partnerem 
-věcné naslouchání-
pozorné,soustředěné 
 

  KK 1.3 
KK 4.6 

Reprodukuje obsah 
přiměřeně složitého 
sdělení a 
zapamatuje si z něj 
podstatná fakta. 

-zaznamená slyšené a 
reaguje otázkami 

-aktivní naslouchání, 
záznam slyšeného 
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Vede správně 
dialog,telefonický 
rozhovor,zanechá 
vzkaz na 
záznamníku. 
 

-používá základní 
pravidla komunikace 
-pochopí podstatu a 
záměr dialogu 
-snaží se používat další 
vyjadřovací prostředky 
mluveného projevu 
 

mluvený projev 
-základní pravidla 
komunikace-oslovení, 
zahájení a ukončení  
dialogu,střídání rolí 
mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování 
a pochopení rozhovoru 
-mimojazykové 
prostředky řeči-mimika a 
gesta 
-vyjadřování závislé na  
komunikační situaci 
-dialog na základě 
obrazového materiálu 
-žánry:pozdrav,oslovení, 
omluva,prosba,vzkaz, 
zpráva,oznámení 
-spisovná a nespisovná 
slova 

 Vl-naše 
město,náš 
region 

KK 2.3 
KK 3.1 
KK 3.3 
KK 4.2 
KK 4.3 
KK 4.6 
 
 
KK 2.3 
 

Rozpozná 
manipulativní 
komunikaci 
v reklamě. 
 
 

-snaží se orientovat ve 
sdělovacích 
prostředcích a 
rozpoznat jejich vliv na 
společnost 

-sdělovací 
prostředky,televize,tisk 
telefon a internet 
 

 Vl-společenské 
normy chování 
 
Inf-komunikace 
prostřednictvím 
internetu 

KK 3.2 

Píše správně po 
stránce obsahové i 
formální jednoduché 
komunikační žánry. 
 
 

-zvládá hygienické a 
pracovní návyky 
písemného projevu 
-snaží se vyjadřovat 
stručně a výstižně 
-umí vyplnit přihlášku a 

písemný projev 
-kultura písemného 
projevu 
-poznámky a jejich 
úprava v sešitě 
-opis a přepis textu 

  KK 2.1 
KK 6.1 
KK 6.2 
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 dotazník 
-napíše jednoduché 
komunikační žánry 
 

-psaní dopisu,úprava 
-písemný projev-
pozvánka,omluvenka, 
zpráva,inzerát 
-jednoduché tiskopisy- 
přihláška,dotazník, 
poštovní poukázka, sms 

Sestaví osnovu 
vyprávění a na jejím 
základě vytvoří 
krátký mluvený nebo 
písemný projev 
s dodržením časové 
posloupnosti. 

-sestaví osnovu a snaží 
se vytvořit krátký projev 

-popis činnosti 
-popis postupu děje 
-vyprávění 
- komiks 

   

Porovnává významy 
slov,zvláště slova 
stejného nebo 
podobného 
významu a slova 
vícevýznamová. 
 

-opakuje a prohlubuje si 
učivo ze 4.ročníku 
-  rozlišuje a třídí 
jednotlivá slova podle 
významu a vyhledává 
je v textu 

Jazyková výchova. 
 
slovní zásoba a tvoření 
slov  
-významy slov,slova 
jednoznačná a 
mnohoznačná,slova 
s citovým zabarvením, 
antonyma,synonyma, 
homonyma,slova 
nadřazená a podřazená 
-slova příbuzná 
-stavba slova-rozlišování 
kořene,předpony,přípony 
-slovotvorný základ 
-předpony a předložky 
-práce s pravidly českého 
pravopisu 

  KK 3.1 
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Určuje slovní druhy 
plnovýznamových 
slov a užívá je 
v gramaticky 
správných tvarech 
ve svém mluveném 
projevu. 

-rozlišuje jednotlivé 
slovní druhy a 
vyhledává je ve větě 
 

tvarosloví 
-slovní druhy ohebné a 
neohebné 
-podstatná jména a jejich 
vzory 
-slovesa,mluvnické 
kategorie,slovesný 
způsob 
oznamovací,rozkazovací 
podmiňovací 
-přídavná jména,druhy, 
skloňování 
-zájmena,druhy 
-číslovky,druhy 

  KK 3.6 
KK 4.1 
KK 6.1 

Odlišuje větu 
jednoduchou a 
souvětí,vhodně 
změní větu 
jednoduchou 
v souvětí. 
 

-rozlišuje větu a souvětí skladba 
-věta 
jednoduchá,základní 
větné členy 
-podmět holý a rozvitý 
-podmět několikanásobný 
-podmět nevyjádřený 
-shoda přísudku 
s podmětem 

 KK 4.4 

Užívá vhodných 
spojovacích 
výrazů,podle 
potřeby projevu je 
obměňuje. 
 

-vyhledává spojky a 
spojovací výrazy  
 
 
 
 
 

-souvětí, spojky a 
spojovací výrazy 
 
 

  

Vyhledává základní 
skladební dvojici a 

-pozná základní 
skladební dvojici ve 

-základní skladební 
dvojice 
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v neúplné základní 
skladební dvojici 
označuje základ 
věty. 

větě 
 

Píše správně i/y ve 
slovech po 
obojetných 
souhláskách. 
 
 
 

-píše správně i/y po 
obojetných 
souhláskách 
-zvládá koncovky 
podstatných jmen 
-seznamuje se 
s přídavnými jmény 
 

pravopis 
-obojetné souhlásky a 
vyjmenovaná slova 
-podstatná jména a 
koncovky 
-přídavná jména měkká a 
tvrdá  

 KK 1.5 
KK 6.1 

Zvládá základní 
příklady 
syntaktického 
pravopisu. 

-bezpečně zvládá 
pravopis shody 
přísudku s podmětem 

-slovesa-shoda přísudku 
s podmětem 
 

  

Vyjadřuje své dojmy 
z četby a 
zaznamenává je. 

-vhodně písemně i 
ústně zaznamená svůj 
zážitek z přečteného 

Literární výchova 
-poslech literárních textů 
(poezie, próza) 

-dramatizace 
zážitkové čtení a 
naslouchání 

-společné čtení knihy 

  

Rozlišuje různé typy 
uměleckých a 
neuměleckých textů. 
. 
 

-využívá základní 
pravidla mluveného 
projevu 
-vyjadřuje se 
věcně,výstižně a 
srozumitelně 
-přednese text  
-rozliší některé typy 

tvořivé činnosti 
s literárním textem 

-přednes vhodných 
literárních textů 
-volná reprodukce 
přečteného nebo 
slyšeného textu 
-dramatizace 

Vv-výroba 
pomůcek 

KK4.1 
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textů 
 

-vlastní výtvarný 
doprovod 

Volně reprodukuje 
text podle svých 
schopností,tvoří 
vlastní literární text 
na dané téma. 

- volně reprodukuje 
vlastní text 

-tvorba vlastního textu na 
téma 
-vedení čtenářského 
deníku 
-beseda nad dětskými 
knihami 

 KK 1.3 

Při jednoduchém 
rozboru literárních 
textů používá 
elementární literární 
pojmy. 

-poznává některé 
základní pojmy v oblasti 
literatury, divadla a 
filmu 

základní literární 
poznatky 

-návštěva divadelních a 
filmových představení, 

-návštěva výstav a 
kulturních pořadů 

-televizní a rozhlasové 
pořady 

-básník a spisovatel 

-kniha,řeč autora a 
postav 

-divadlo a film 

 

Vl-báje a 
pověsti,mýty 

KK4.4 
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Předmět: Český jazyk – 6. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

- dorozumívá se 
kultivovaně, 
výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými 
pro danou 
komunikační situaci 

- používá spisovný a 
hovorový jazyk 
v konkrétních situacích 

Úvod o českém jazyce 
- rozvrstvení národního 
jazyka 
- nářečí 
- obecná čeština 
- jazykové příručky 
  

PT 1a 
PT 1b 
PT 1f 
PT 1g 
PT 1h 
PT 5a 
PT 6a 

 Vypravování – 
Moje rodina, 
Rok v mém 
životě – AJ 
 
Popis – osoby, 
oblečení – AJ 
 
Zvuková stránka 
jazyka – 
srovnání – AJ, 
NJ, ČJ 
 
Skladba – 
porovnání 
slovosledu – AJ, 
NJ, ČJ 
 
Rodokmen – OV 
 
Zhudebnění 
pohádky – HV 
 

KK 1.1 
KK 1.2 
KK 1.3 
KK 2.1 
KK 2.2 
KK 3.1 
KK 3.2 
KK 3.4 
KK 4.1 
KK 4.2 
KK 4.3 
KK 4.4 
KK 4.5 
KK 5.1 
KK 6.1 
KK 6.2 
KK 6.3 
 

- odlišuje spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá 
spisovné jazykové 

- rozlišuje spisovný a 
nespisovný jazyk 
v písemné resp. ústním 
projevu 

Zvuková stránka jazyka 
- spisovná a nespisovná 
výslovnost 
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prostředky vzhledem 
ke svému 
komunikačnímu 
záměru 
 

 

- zapojuje se do 
diskuse, využívá 
zásad komunikace a 
pravidel dialogu 

- umí přiměřeně 
diskutovat s využitím 
zásad a pravidel 
komunikace 
 

Skladba 
- základní větné členy 
- rozvíjející větné členy 
- věta jednoduchá 
- souvětí 
- interpunkce v souvětí 
 

    

- uspořádá 
informace v textu 
s ohledem na jeho 
účel 

- rozumí různým typům 
textů a záznamů, umí 
s textem pracovat podle 
jeho zaměření 
 

Tvarosloví 
- slovní druhy 
- druhy podstatných 
jmen: konkrétní, 
abstraktní, pomnožná, 
hromadná a látková, 
obecná a vlastní 
- jména osobní a místní 
- druhy přídavných jmen: 
tvrdá, měkká, 
přivlastňovací 
- jmenné tvary 
přídavných jmen 
- stupňování přídavných 
jmen, 2. a 3. stupeň 
přídavných jmen 
- zájmena - ten, náš, on, 
ona, ono, můj, tvůj, svůj, 
její 
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- využívá poznatků o 
jazyce ke 
gramaticky i věcně 
správnému 
písemnému projevu 
 

- prohlubuje poznatky o 
vhodných jazykových 
prostředcích 
používaných při 
písemných pracích 

-číslovky     

- spisovně vyslovuje 
česká a běžně 
užívaná cizí slova 

- zvládá výslovnost 
českých a běžně 
užívaných cizích slov 
 

     

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

- orientuje se ve 
slovnících a dalších 
příručkách 

     

- správně třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě 
je 
používá ve vhodné 
komunikační situaci 

- pracuje s jednotlivými 
slovními druhy, 
používá abstraktní typy 
podstatných jmen a 
zvládá práci s dalšími 
typy vlastních jmen 
 

Sloh 
- vypravování - časová 
posloupnost 
- osnova vypravování 
- popis a jeho funkce 
- význam pracovního 
postupu 
- zpráva a oznámení 
- výpisky a výtah 
- hlavní myšlenky textu 
- dopis - osobní a 
 úřední 
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- v písemném 
projevu zvládá 
pravopis 

- ovládá základy 
českého pravopisu 

     

- formuluje ústně i 
písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy 
divadelního nebo 
filmového 
představení 

- formuluje vlastní 
názory k četbě, 
k divadelnímu 
představení, filmu, 
chápe smysl kulturních 
akcí 
- orientuje se 
v žákovské knihovně 
ZŠ 

Literatura 
- úvod do literatury 
- báje 
- pohádky - úvod 
- pohádky - klasické a 
moderní, kouzelné, 
zvířecí… 
- pohádky - české a 
jiných národů 
- pověsti - úvod 
- pověsti - české a jiných 
národů 
- pověsti - regionální 
- bajky - veršované a 
prozaické 
- bajky - dramatizace 
- významní povídkáři 
 

    

- rozlišuje základní 
literární druhy učiva 
6.ročníku 

- přiřazuje literární text 
k příslušnému druhu, 
uvádí příklady 
spisovatelů jednotlivých 
žánrů 

- povídky - historické, 
dobrodružné, ze 
současnosti, 
humoristické, detektivní 
- filmová a televizní 
tvorba pro děti a mládež, 
oblíbení hrdinové 
- interpretace ukázek 
z knih, časopisů, 
divadelních představení 
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- individuální četba - 
v průběhu celého 
školního roku 
- besedy o četbě, filmu, 
atd. - v průběhu celého 
školního roku 
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Předmět: Český jazyk – 7. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

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

- pracuje s jednotlivými 
slovními druhy 
- osvojuje si obtížnější 
slovesné tvary 
- používá vhodně 
neohebné slovní druhy 

Tvarosloví 
- slovní druhy, opakování 
probraného učiva 
- podstatná jména 
- přídavná jména 
- zájmena 
- číslovky 
- slovesa, obtížnější 
slovesné tvary, 
rozkazovací způsob 
- neohebné slovní druhy 

6.c. 
6.d. 
 

 Husitství – Hv 
Baroko – Chtíc, 
aby spal – Hv 
Popis –pracovní 
postup (recept) 
– Čj , Aj 

KK 1.1 
KK 1.2 
KK 1.3 
KK 1.4 
KK 2.1 
KK 2.2 
KK 3.1 
KK 3.2 
KK 3.3 
KK 3.5 
KK 4.1 
KK 4.2 
KK 4.3 
KK 4.4 
KK 4.5 
KK 5.1 
KK 5.2 
 

- v písemném 
projevu zvládá 
pravopis 

- ovládá a prohlubuje 
základy českého 
pravopisu 

Pravopis 
- procvičování psaní 
velkých písmen 
- procvičování pravopisu i 
/ í a y / ý 

    

- samostatně 
pracuje s Pravidly 
českého pravopisu a 
Slovníkem spisovné 

- orientuje se ve 
slovnících 
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češtiny 

- rozlišuje 
nejdůležitější 
způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady 
tvoření českých slov 

- pracuje se slovy 
jednoznačnými a 
mnohoznačnými 
- určuje synonyma, 
homonyma i antonyma 
- zná způsoby 
obohacování slovní 
zásoby 

Význam slov 
- slovo, věcný význam 
- sousloví, rčení  
Slovní zásoba a tvoření 
slov 
- slovní zásoba a 
způsoby jeho 
obohacování 

    

- rozlišuje 
významové vztahy 
gramatických 
jednotek ve větě a 
souvětí 

- pracuje se stavbou 
věty, s rozvíjejícími 
větnými členy, se 
souvětím podřadným 

Skladba 
- stavba větná 
- věty J,D,VE 
- základní a rozvíjející 
větné členy – opakování 
- druhy vět vedlejších 

    

- v mluveném 
projevu připraveném 
i improvizovaném 
vhodně užívá 
verbálních a 
nonverbálních 
prostředků řeči 

- verbálně ovládá popis 
výrobků, pracuje 
s připraveným i 
nepřipraveným 
projevem, prohlubuje 
své znalosti i 
v písemném projevu 

- vypravování – 
opakování 
- popis – opakování 
- popis uměleckých děl 
- líčení (subjektivně 
zabarvený popis) 
 

    

- rozlišuje popis 
osoby, výrobků, 
popis pracovního 
postupu i v 
písemném projevu 

 - popis výrobků a popis 
pracovního postupu 
- charakteristika 
 

    

- odlišuje spisovný i 
nespisovný projev a 

- vhodně užívá 
spisovné jazykové 

- životopis 
- žádost 

    



 93

vhodně užívá 
spisovné jazykové 
prostředky vzhledem 
ke svému záměru 

prostředky při sepsání 
životopisu, žádosti, 
pozvánky 

- pozvánka 
 

- využívá základy 
studijního čtení – 
vyhledává klíčová 
slova, formuluje 
hlavní myšlenky 
textu, vytvoří stručné 
poznámky 
z přečteného textu 

- pracuje s přečteným 
textem a vytvoří z něj 
stručný výtah 

- výtah     

- rozlišuje základní 
literární druhy učiva 
7.ročníku 

- rozlišuje jednotlivá 
literární období od 
nejstaršího až po 
literaturu NO 

     

- uceleně 
reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
strukturu literárního 
díla 

- formuluje ústně i 
písemně dojmy 
z přečteného díla, ze 
své četby, z návštěvy 
divadelního nebo 
filmového představení a 
názory na umělecké 
dílo 

     

- tvoří vlastní 
literární text podle 
svých schopností a 
na základě 
osvojených znalostí 
základů literární 
teorie 

- v rámci opakování 
prohlubuje své znalosti 
a tvoří vlastní literární 
text podle svých 
schopností (pohádka, 
epigram atd…) 
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Předmět: Český jazyk -  8.ročník   
 
  
  

      

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

- odlišuje ve čteném 
nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a 
hodnocení 

- rozpozná fakta od 
názorů a hodnocení 
 
 

Komunikační a slohová 
výchova 
 
Charakteristika literárních 
postav 
- žák se učí vypracovat 
charakteristiku vybraných 
literárních postav 
 
Subjektivně zabarvený 
popis – líčení 
- žák  se učí vypracovat 
subjektivně zabarvený 
popis na zadané téma 
 
Výklad 
- žák se učí přesně, 
jednoznačně 
pojmenovávat 
skutečnosti a používat 
odborné termíny 
 
Výtah 
- žák se učí zpracovávat 
výtahy z odborných, 
učebnicových i 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
2a 
3a 
4b 
5a 
6a 
 

  
  
  
  
  
 OV, RV – 
rozvoj 
základních 
dovedností 
dobré 
komunikace 
 
 
Cj – rozdíly 
v gramatice, 
slovní zásobě 
 
D, Vv, Hv – 
renesance, 
romantismus, 
realismus 
  
  
  
  
  

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
5.1 
5.3 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

- rozlišuje 
subjektivní a 
objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera hovoru 
 

- umí rozlišit subjektivní 
a objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera hovoru 
 

- dorozumívá se 
kultivovaně, 
výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými 
pro danou 
komunikační situaci 
 

- užívá výstižné 
jazykové prostředky, 
vhodné pro danou 
komunikační situaci, 
vyjadřuje se přiměřeně 
kultivovaně 
 

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

- rozliší spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky 
vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
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- v mluveném 
projevu připraveném 
i improvizovaném 
vhodně užívá 
verbálních, 
nonverbálních i 
paralingválních 
prostředků řeči 
 
 

- umí vhodně užívat 
verbální, nonverbální i 
paralingvální prostředky 
řeči  
 

novinových textů 
 
 
Úvaha 
- žák se učí uplatňovat a 
vhodně formulovat vlastní 
názory a osobní postoje 
 
Jazyková výchova 

Řeč, jazyk, projev 
mluvený psaný 
 
Slovanské jazyky 
 
Vývoj jazyka 
  
Útvary českého jazyka 
 
Jazyková kultura. 
 
Slovní zásoba a tvoření 
slov 
 
Slovo a sousloví 
 
Rozvoj slovní zásoby 
 
Přejímání slov 
 
Slova domácí, 
mezinárodní 

- zapojuje se do 
diskuse, využívá 
zásad komunikace a 
pravidel dialogu 

- aktivně diskutuje a 
využívá zásad 
komunikace a pravidel 
dialogu 
 
 

- využívá základy 
studijního čtení, 
vyhledá klíčová 
slova, formuluje 
hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky 
a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah 
z přečteného textu 
 
 

- po přečtení textu 
vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné 
poznámky, výpisky 
nebo výtah 
z přečteného textu 
 

- samostatně 
připraví a s oporou o 
text přednese referát 
 
 

- umí samostatně a 
vlastními slovy 
zpracovat a přednést 
referát 
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- uspořádá 
informace v textu 
s ohledem na jeho 
účel, vytvoří 
koherentní text 
s dodržováním 
pravidel 
mezivětného 
navazování  
 
 

- umí uspořádat 
informace v textu 
s ohledem na jeho účel 
a vytvořit koherentní 
text s dodržováním 
pravidel mezivětného 
navazování  
 

. 
Tvarosloví – pravopis 
lexikální, slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický: 
nepravidelnosti ve 
skloňování podstatných 
jmen, skloňování 
obecných jmen přejatých 
a cizích vlastních jmen, 
skloňování zájmena týž/ 
tentýž, slovesný 
vid,slovesné tvary a jejich 
užití 
 
Věty dvojčlenné a 
jednočlenné 
 
Pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický 
i syntaktický 
 
Věty dvojčlenné a 
jednočlenné, větný 
ekvivalent 
 
Zápor 
 
Základní větné členy 
 
Rozvíjející větné členy 
 

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

- píše gramaticky i 
věcně správně a 
využívá poznatků o 
jazyce  k tvořivé práci 
s textem nebo 
k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých 
dispozic a osobních 
zájmů  
 

- spisovně vyslovuje 
česká a běžně 
užívaná cizí slova 
 
 
 
 

- umí spisovně 
vyslovovat česká a 
běžně užívaná cizí 
slova 
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- rozlišuje a příklady 
v textu dokládá 
nejdůležitější 
způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady 
tvoření českých 
slov, rozpoznává 
přenesená 
pojmenování, 
zvláště ve 
frazémech 
 

- umí rozlišit 
nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady 
tvoření českých slov, 
rozpoznat přenesená 
pojmenování, zvláště 
ve frazémech a doložit 
je na příkladech v textu 
 

Několikanásobné větné 
členy a poměry mezi nimi 
 
Souvětí podřadné – 
druhy vedlejších vět, 
souřadně spojené věty 
vedlejší 
 
Souvětí souřadné – 
významové poměry mezi 
větami hlavními 
 
Literární výchova 
 
Česká literatura v době 
Národního obrození 
 
Realismus v české 
literatuře 
 
Generace májovců 
 
Ruchovci a lumírovci 
 
Česká historická a 
realistická próza 
 
Světová literatura: 
renesanční drama, 
romantismus, realismus 
 
 

- samostatně 
pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, 
se Slovníkem 
spisovné češtiny a 
s dalšími příručkami 

- zná Pravidla českého 
pravopisu, Slovník 
spisovné češtiny a další 
příručky a umí s nimi 
samostatně pracovat 
 

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

- dokáže správně třídit 
slova do slovních 
druhů, tvořit spisovné 
tvary slov a vědomě 
jich používat ve vhodné 
komunikační situaci 
 

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

- podle komunikační 
situace umí volit 
vhodné jazykové 
projevy 
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rozlišuje významové 
vztahy gramatických 
jednotek ve větě a 
souvětí 

- umí rozlišit 
významové vztahy 
gramatických jednotek 
ve větě a souvětí 
 

 

- v písemném 
projevu zvládá 
pravopis lexikální, 
slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický 
 

- umí psát gramaticky 
správně 
 

- rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití 
 

- rozpozná spisovný 
jazyk od nářečí a 
obecné češtiny a 
rozumí jejich užívání 
 

- uceleně 
reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
jazyk literárního díla 
 

- umí vlastními slovy 
reprodukovat přečtený 
text a popsat jazyk 
literárního díla 
 

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

- dokáže ústně i 
písemně vyjádřit své 
dojmy z četby návštěvy 
divadelního nebo 
filmového představení a 
názory na umělecké 
dílo 
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- tvoří vlastní 
literární text podle 
svých schopností 
 

- je schopen vytvořit 
vlastní literární text 
podle svých schopností 
 

- rozlišuje literaturu 
hodnotnou a 
konzumní, svůj 
názor doloží 
argumenty 
 

- umí rozlišit literaturu 
hodnotnou a konzumní 
a svůj názor doložit 
argumenty 
 

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

-umí rozlišit základní 
literární druhy a žánry, 
porovnat je i jejich 
funkci, uvést jejich 
výrazné představitele 
 

- uvádí základní 
literární směry a 
jejich významné 
představitele 

- zná základní literární 
směry a jejich 
významné představitele 
 

- porovnává různá 
ztvárnění téhož 
námětu v literárním, 
dramatickém i 
filmovém zpracování 
 

- umí porovnat různá 
ztvárnění téhož námětu 
v literárním, 
dramatickém i filmovém 
zpracování 
 

- vyhledává 
informace v různých 
informačních 
zdrojích 
 

- dokáže vyhledat 
informace na webových 
stránkách, v knihovně a 
v jiných informačních 
zdrojích 
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Předmět: Český jazyk -  9. ročník  
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

- odlišuje ve čteném 
nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a 
hodnocení 
 

- rozpozná fakta od 
názorů a hodnocení 
 

Řeč, jazyk, projev 
mluvený psaný. 
Slovanské jazyky. 
Vývoj jazyka 
(neologismy). 
Útvary českého jazyka. 
Jazykověda. 
Jazyková kultura. 

 
Pravopis: 
lexikální, tvaroslovný, 
skladební. 
Zvuková stránka jazyka: 
hlásky, souhlásky, 
spodoba znělosti, slova 
neslabičná. 
Přízvuk. 
Větná melodie. 

 
Slovní zásoba a význam 
slova: 
Slovo a sousloví. 
Rozvoj slovní zásoby. 
Jádro slovní zásoby. 
Odborné názvy. 
Význam slova - 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
2a 
3a 
3b 
4b 
5a 
6a 
6b 
6e 
6f 
6g 

  
  
  
 OV, RV – 
rozvoj 
základních 
dovedností 
dobré 
komunikace 
 
 
Cj – rozdíly 
v gramatice, 
slovní zásobě 
 
D, Vv, Hv – 
umělecké směry 
20. století 
  
  
  
  
  
  
  

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
5.1 
5.3 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

- rozlišuje 
subjektivní a 
objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera hovoru 
 

- umí rozlišit subjektivní 
a objektivní sdělení a 
komunikační záměr 
partnera hovoru 
 

- dorozumívá se 
kultivovaně, 
výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými 
pro danou 
komunikační situaci 
 

- užívá výstižné 
jazykové prostředky, 
vhodné pro danou 
komunikační situaci, 
vyjadřuje se přiměřeně 
kultivovaně 

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

- rozliší spisovný a 
nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné 
jazykové prostředky 
vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru 
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- v mluveném 
projevu připraveném 
i improvizovaném 
vhodně užívá 
verbálních, 
nonverbálních i 
paralingválních 
prostředků řeči 
 
 

- umí vhodně užívat 
verbální, nonverbální i 
paralingvální prostředky 
řeči  
 

synonyma, homonyma, 
antonyma. 
Význam základu, 
druhotný, obrazný. 
Slova domácí, 
mezinárodní. 

 
Tvoření slov: 
Stavba slova, 
odvozování, skládání a 
zkracování slov kořen - 
přípona – předpona a 
koncovka slova. 

 

Tvarosloví: 
Slovní druhy, slova 
ohebná, neohebná, 
podstatná jména 
konkrétní, abstraktní, 
pomnožná, hromadná, 
látková. 
Podstatná jména obecná, 
vlastní. 
Přídavná jména a jejich 
druhy. 
Stupňování přídavných 
jmen. 
Druhy zájmen a číslovek. 
Pomocné sloveso být. 
Druhy příslovcí, 
stupňování, příslovečné 

- zapojuje se do 
diskuse, využívá 
zásad komunikace a 
pravidel dialogu 
 

- aktivně diskutuje a 
využívá zásad 
komunikace a pravidel 
dialogu 

- využívá základy 
studijního čtení, 
vyhledá klíčová 
slova, formuluje 
hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky 
a stručné poznámky, 
výpisky nebo výtah 
z přečteného textu 
 
 

- po přečtení textu 
vyhledá klíčová slova, 
formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné 
poznámky, výpisky 
nebo výtah 
z přečteného textu 
 

- samostatně 
připraví a s oporou o 
text přednese referát 
 
 
 

- umí samostatně a 
vlastními slovy 
zpracovat a přednést 
referát 
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- uspořádá 
informace v textu 
s ohledem na jeho 
účel, vytvoří 
koherentní text 
s dodržováním 
pravidel 
mezivětného 
navazování  
 
 

- umí uspořádat 
informace v textu 
s ohledem na jeho účel 
a vytvořit koherentní 
text s dodržováním 
pravidel mezivětného 
navazování  
 

spřežky. 
Druhy předložek a 
spojek. 
Krácení kmenové 
samohlásky. 
Mluvnické významy jmen 
a sloves. 

 
Skladba: 
Věty podle postoje 
mluvčího. 
Mluvnický zápor. 
Věta jednoduchá a 
souvětí. 
Skladební dvojice. 
Shoda, řízenost, 
přimykání. 
Věty dvojčlenné a 
jednočlenné. 
Sponová slovesa. 
Shoda přísudku 
s podmětem. 
Přívlastek těsný, volný. 
Doplněk a jeho 
zvláštnosti. 
Věta hlavní a vedlejší. 
Věta řídící a závislá. 
Souvětí souřadné a 
podřadné. 
Druhy vedlejších vět 
(doplňková a 
přísudková). 

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

- píše gramaticky i 
věcně správně a 
využívá poznatků o 
jazyce  k tvořivé práci 
s textem nebo 
k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých 
dispozic a osobních 
zájmů  
 

- spisovně vyslovuje 
česká a běžně  
užívaná cizí slova 
 
 
 

- umí spisovně 
vyslovovat česká a 
běžně užívaná cizí 
slova 
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- rozlišuje a příklady 
v textu dokládá 
nejdůležitější 
způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady 
tvoření českých 
slov, rozpoznává 
přenesená 
pojmenování, 
zvláště ve 
frazémech 

- umí rozlišit 
nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní 
zásoby a zásady 
tvoření českých slov, 
rozpoznat přenesená 
pojmenování, zvláště 
ve frazémech a doložit 
je na příkladech v textu 
 

Druhy významového 
poměru mezi souřadnými 
spojenými větami nebo 
větnými členy. 
Složité souvětí. 
Řeč přímá a nepřímá. 
Samostatný větný člen 
(oslovení, vsuvka, věta 
neúplná). 
Pořádek slov. 
 
 
Slohové útvary: 
 
Popis. 
Charakteristika. 
Charakteristika literárních 
postav. 
Líčení. 
Jednoduchý výklad. 
Jednoduchá úvaha. 
Vypravování. 
Fejeton. 
Proslov. 
Diskuse. 
Funkční styly: hovorový, 
odborný, umělecký, 
administrativní, řečnický. 
 
 
Literatura (fikce) - 
skutečnost (realita). 

- samostatně 
pracuje s Pravidly 
českého pravopisu, 
se Slovníkem 
spisovné češtiny a 
s dalšími příručkami 

- zná Pravidla českého 
pravopisu, Slovník 
spisovné češtiny a další 
příručky a umí s nimi 
samostatně pracovat 
 

- správě třídí slovní 
druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě 
jich používá ve 
vhodné komunikační 
situaci 
 

- dokáže správně třídit 
slova do slovních 
druhů, tvořit spisovné 
tvary slov a vědomě 
jich používat ve vhodné 
komunikační situaci 
 

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

- podle komunikační 
situace umí volit 
vhodné jazykové 
projevy 
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- rozlišuje 
významové vztahy 
gramatických 
jednotek ve větě a 
souvětí 
 

- umí rozlišit 
významové vztahy 
gramatických jednotek 
ve větě a souvětí 
 

Autor - literární text - 
čtenář - čtenářský 
zážitek, výklad 
(interpretace) textu. 
Významová a tvarová 
výstavba textu. 
Lyrika - lyrický subjekt - 
různé druhy lyriky. 
Verš, strofa, rým, rytmus, 
metrum. 
Jazyk básně, básnické 
figury (stylistické, 
zvukové). 
Prvky kompozice: 
kontrast, opakování, 
gradace. 
Žánry a formy: píseň, 
elegie, sonet, pásmo, 
epigram. 
 
Epika - řeč autora, řeč 
postav. 
Epické žánry. 
 
Různé typy povídek. 
Novela. Romaneto. 
Významní autoři povídek, 
novel, romanet. 
Román - typy románů 
podle literárních směrů, 
prostředí, tematického 
zaměření. 

- v písemném 
projevu zvládá 
pravopis lexikální, 
slovotvorný, 
morfologický i 
syntaktický 
 

- umí psát gramaticky 
správně 
 

- rozlišuje spisovný 
jazyk, nářečí a 
obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití 
 

- rozpozná spisovný 
jazyk od nářečí a 
obecné češtiny a 
rozumí jejich užívání 
 

- uceleně 
reprodukuje 
přečtený text, 
jednoduše popisuje 
jazyk literárního díla 

- umí vlastními slovy 
reprodukovat přečtený 
text a popsat jazyk 
literárního díla 
 

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

- dokáže ústně i 
písemně vyjádřit své 
dojmy z četby návštěvy 
divadelního nebo 
filmového představení a 
názory na umělecké 
dílo 
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- tvoří vlastní 
literární text podle 
svých schopností a 
na základě 
osvojených znalostí 
základů literární 
teorie 

- je schopen vytvořit 
vlastní literární text 
podle svých schopností 
 

Významní  
romanopisci. 
 
Lyricko - epická poema v 
české a světové 
literatuře. 
Žánry věcné literatury - 
literatura faktu, memoáry, 
biografie, autobiografie, 
esej. 
Drama - absurdní drama. 
Autorské divadlo. 
Hudebně divadelní žánry. 
Významní autoři českého 
a světového dramatu. 
 

- rozlišuje literaturu 
hodnotnou a 
konzumní, svůj 
názor doloží 
argumenty 

- umí rozlišit literaturu 
hodnotnou a konzumní 
a svůj názor doložit 
argumenty 
 

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

-umí rozlišit základní 
literární druhy a žánry, 
porovnat je i jejich 
funkci, uvést jejich 
výrazné představitele 
 

- uvádí základní 
literární směry a 
jejich významné 
představitele 

- zná základní literární 
směry a jejich 
významné představitele 
 

- porovnává různá 
ztvárnění téhož 
námětu v literárním, 
dramatickém i 
filmovém zpracování 

- umí porovnat různá 
ztvárnění téhož námětu 
v literárním, 
dramatickém i filmovém 
zpracování 

- vyhledává 
informace v různých 
informačních 
zdrojích 
 

- dokáže vyhledat 
informace na webových 
stránkách, v knihovně a 
v jiných informačních 
zdrojích 
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5.1.2 CIZÍ JAZYK 
 
 Charakteristika předmětu: 

 
Cizí jazyk má časovou dotaci 3 hodiny týdně od 3. do 9. ročníku. 
Vzdělávání směřuje podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
k dosažení úrovně A1 a A2   
A1- Žák rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím, jejichž 
cílem je vyhovět konkrétním potřebám a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe 
a ostatní a klade jednoduché otázky, týkající se informací osobního rázu, např. o 
místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní, a na podobné otázky 
odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je 
ochoten mu pomoci.  
A2- Žák rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které 
se ho bezprostředně týkají ( např. informace o rodině, nakupování, zaměstnání). 
Komunikuje prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou 
a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Popíše 
jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající 
se jeho nejnaléhavějších potřeb. 
 
 
Výuka se soustředí na probuzení zájmu o studium  cizího jazyka a vytváření 
pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci si osvojují zvukovou podobu jazyka, 
vztahy mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů 
řečových dovedností. Žáci se učí jednoduše reagovat v nejběžnějších situacích 
každodenního života přiměřených jejich věku. Seznamují se s některými typickými 
jevy života a kultury zemí dané jazykové oblasti. Osvojování cizího jazyka pomáhá 
snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich 
osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Prohlubuje 
vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. 
 
Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 
že vede žáka k: 

 Pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a 
důležitého sjednocujícího činitele. 

 Pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
 Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje 

pro rozvoj osobního a kulturního bohatství 
 Rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 

rozmanitosti 
 Vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a 

předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 
 Zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a 

rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 
 Samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce 

s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 
 Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému 

projevu jako prostředku prosazení sebe sama 
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Předmět: Anglický jazyk 
-  3. ročník 

     

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Řečové dovednosti  
Žák rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
sdělovány pomalu  
a s pečlivou výslovností  
rozumí a reaguje na ně  
verbálně i neverbálně 
 
Žák zopakuje a použije 

slova,  
slovní spojení, se kterými  
se v průběhu výuky setkal 
 
Žák rozumí obsahu  
jednoduchého krátkého  
psaného textu, pokud  
má k dispozici vizuální  
oporu  
  
Žák rozumí obsahu  
jednoduchého krátkého  
mluveného textu, který  
je pronášen pomalu,  
zřetelně a s pečlivou  
výslovností, pokud  

Žák: 
 - rozumí pokynům učitele 
 - rozumí krátkým pokynům 
v učebnici 
 
- rozpozná známá slova a 
slovní spojení – např. 
předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné údaje 
 
 – porozumí významu slov a 
slovních spojení vztahujících 
se k osvojovaným tématům 
v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, má-li 
k dispozici vizuální oporu - 
např. vybere, přiřadí, seřadí, 
ukáže znak nebo obrázek, 
doplní odpověď, vykoná 
činnost 
 
- zachytí konkrétní informace 
např. o předmětech, osobách, 
zvířatech, činnostech nebo 
číselných a časových údajích a 
porozumí tématu velmi 

Zvuková a grafická podoba 
jazyka 
 – základní fonetické znaky 

(pasivně) 
- základní výslovnostní 

návyky 
- vztah mezi zvukovou a  
grafickou podobou slov 
- pokyny a reakce na ně  
 
Slovní zásoba 
- osvojení základní 
slovní zásoby a její použití 
v komunikačních situacích  
probíraných tematických  
okruhů:   
- rodina, školní, věci, lidské  
tělo, jídlo, oblečení, obec,  
kalendářní rok (svátky, roční  
období, měsíce, dny v 

týdnu), 
zvířata, internacionalismy 
- práce se slovníkem 

v učebnici 
 
Mluvnice 

1a 
1f 
1g 
1h 

           4b 

Matematika 
(čísla)  
Výtvarná 
výchova (barvy) 
Prvouka (roční 
doby, svátky) 

1.1. 
1.3. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
4.1. 
4.3. 
4.5. 
4.6. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
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má k dispozici vizuální 
oporu 
 
Žák přiřadí mluvenou a  
psanou podobu téhož  
slova či slovního  
spojení 
Žák píše slova a krátké 

věty  
na základě textové a  
vizuální předlohy  
 
Mluvení 
Žák sdělí jednoduchým 
způsobem základní  
informace týkající se jeho 
samotného a odpovídá  
na jednoduché otázky  
týkající se jeho  
samotného, rodiny 
a dalších osvojovaných  
témat 
 
  
 

krátkého a jednoduchého 
psaného a mluveného textu, 
který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 
 
- v textu s vizuální oporou 
porozumí hlavní myšlence 
 
 
 
 
 
 
 
- použije základní zdvořilostní 
obraty  
 
- účastní se jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, 
ve kterých poskytne konkrétní 
informace o sobě 
- zeptá se na podobné 
konkrétní informace 
 
 
 

- základní typy vět, pořádek 
slov ve větě 
- množné číslo podstatných 
jmen 
- užití neurčitého členu, 
výraz some  
- užití přídavných jmen 
- popis osob, zvířat, věcí, 
obrázku 
- přítomný čas prostý (tvary 
sloves to be, to have got 
kladné i záporné věty, 
otázky) 
- receptivně přítomný čas 
prostý dalších sloves (tvary 
3. osoby jedn. č. kladné i 
záporné) 
- receptivně tvary 
průběhového času 
- osobní a přivlastňovací 
zájmena 
- předložky místa, času 
(before, after) 
- vazba there is, there are 
- pravidla komunikace 
v běžných každodenních 
situacích (pozdrav, 
poděkování, představování) 
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Předmět:  Anglický 
jazyk – 4. ročník 

     

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák rozumí 
jednoduchým pokynům 
a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány 
pomalu  
a s pečlivou výslovností  
rozumí a reaguje 
na ně verbálně i 
neverbálně 
 
Žák rozumí slovům a  
jednoduchým větám, 

pokud  
jsou pronášeny pomalu  
a zřetelně, a týkají se  
osvojovaných témat, 

zejména  
pokud má k dispozici  
vizuální oporu 
 
Žák rozumí 

jednoduchému  
poslechovému textu, 
pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a má 
k dispozici vizuální 
oporu 
 

Žák: 
- rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele a 
pokynům v textu 
- rozpozná známá slova a 
slovní spojení – např. 
předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a 
časové údaje a porozumí 
významu slov a slovních 
spojení vztahujících se 
k osvojovaným tématům 
v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, má-li 
k dispozici vizuální oporu - 
např. vybere, přiřadí, seřadí, 
ukáže znak nebo obrázek, 
doplní odpověď, vykoná 
činnost 
- zachytí konkrétní informace 
např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a 
časových údajích a porozumí 
tématu velmi krátkého a 
jednoduchého poslechového 
textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 

Zvuková a grafická podoba 
jazyka: 
 – základní fonetické 
znaky 
- základní pravidla  
výslovnosti slov 
- pravopis osvojených slov a  
Tvarů 
 
Slovní zásoba: 
-  osvojení základní slovní 
zásoby a schopnost používat  
ji  
v komunikačních situacích 
probíraných tematických 
okruhů:  
 - domov, rodina, škola, volný 
čas, lidské tělo, jídlo, oblečení, 
obec, kalendářní rok (svátky, 
roční období, měsíce, dny v 
týdnu, hodiny), zvířata, 
příroda, počasí 
- práce se slovníkem  
 
Mluvnice 
- základní gramatické 
struktury a typy vět 
- množné číslo podstatných 

      
1a 
1c 
1d 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
 
3a 
3b 
4b 
4d 

Matematika 
(čísla)  
Přírodověda 
(části těla, jídlo, 
rodina, domov) 
Vlastivěda 
(svátky) 
Český jazyk 
(čtení) 

     
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.2. 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
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Mluvení 
Žák sdělí jednoduchým 
způsobem základní  
informace a odpovídá  
na jednoduché otázky  
týkající se jeho 

samotného,  
rodiny, školy, volného 

času  
a dalších osvojovaných  
témat 
Čtení s porozuměním 
Žák vyhledá potřebnou  
informaci 

v jednoduchém  
textu, který se vztahuje  
k osvojovaným 

tématům 
 
Žák rozumí 

jednoduchým  
krátkým textům z 

běžného  
života, zejména pokud 

má  
k dispozici vizuální 

oporu 
 
 
 
 

-použije základní zdvořilostní 
obraty  
- účastní se jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, 
ve kterých poskytne 
konkrétní informace  
o sobě, dalších osobách, 
zvířatech, předmětech, 
činnostech 
- zeptá se na konkrétní 
informace 
- popíše skutečnosti, se 
kterými se běžně setkává 
 
– najde konkrétní informace 
např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, 
činnostech nebo číselných a 
časových údajích v krátkém 
jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným 
tématům 
- rozpozná známá slova a 
slovní spojení – např. 
předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a 
časové údaje v krátkém textu 
z běžného života 
- porozumí tématu krátkého 
textu, který se vztahuje 
k tématům z běžného života 
a je podpořen obrazem 

jmen 
- člen určitý, neurčitý  
- přídavná jména (základní a 
přivlastňovací) 
- zájmena (osobní, 
přivlastňovací, tázací, 
ukazovací) 
- číslovky základní 
 - základní předložky místa a 
času 
- slovesa to be, have, can a 
známá plnovýznamová 
slovesa v přítomném čase 
(prostý a průběhový) 
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Psaní 
Žák napíše krátký text  
s použitím 

jednoduchých vět  
a slovních spojení o 

sobě,  
rodině, činnostech a  
událostech z oblasti 

svých  
zájmů a každodenního 

života 
 
Žák vyplní osobní 

údaje  
do formuláře 
 
 
 

 
 

– napíše jednoduchá slovní 
spojené a věty, ve kterých se 
představí, uvede svůj věk, 
kde bydlí, co dělá, umí, má 
rád/nerad 
- napíše jednoduchá slovní 
spojené a věty, ve kterých se 
představí členy své rodiny, 
kamarády 
- sestaví s použitím slov, 
jednoduchých slovních 
spojení a vět krátký pozdrav, 
dotaz či vzkaz 
- doplní informace číselné i 
nečíselné povahy týkající se 
jeho osoby, rodiny, 
kamarádů, zvířat, předmětů a 
činností, které běžně 
vykonává 
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Předmět:  Anglický 
jazyk -  5. ročník 

     

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo 
 

Průřezov
á témata 

Mezi-
předmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností 
 
Žák rozumí slovům a  
jednoduchým větám, 

pokud  
jsou pronášeny pomalu a  
zřetelně a týkají se  
osvojovaných témat, 

zejména  
pokud má k dispozici 

vizuální  
oporu 
 
Žák rozumí 
jednoduchému 
poslechovému textu, 
pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a má 
k dispozici vizuální oporu 
 
Mluvení  
Žák se zapojí 

Žák: 
- porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám 
souvisejícím s osvojovanými 
tématy  
- rozpozná známá slova a slovní 
spojení – např. předměty, osoby, 
zvířata, činnosti nebo číselné a 
časové údaje 
- porozumí významu slov a 
slovních spojení vztahujících se 
k osvojovaným tématům 
v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, má-li 
k dispozici vizuální oporu - např. 
vybere, přiřadí, seřadí, ukáže 
znak nebo obrázek, doplní 
odpověď, vykoná činnost 
- zachytí konkrétní informace 
např. o předmětech, osobách, 
zvířatech, činnostech nebo 
číselných a časových údajích a 
porozumí tématu velmi krátkého 
a jednoduchého poslechového 
textu, který se vztahuje 
k osvojovaným tématům 
- použije základní zdvořilostní 

Jazykové prostředky 
– základní fonetické znaky 
- základní pravidla výslovnosti 

slov 
- pravopis osvojených slov a 

tvarů 
  
Slovní zásoba – žáci si osvojí  
slovní zásobu a umí ji používat 

v  
komunikačních situacích 

probíraných  
tematických okruhů:  
- domov, rodina, škola, volný 

čas,  
povolání, lidské tělo,  
zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, 

obec,  
dopravní prostředky, kalendářní 

rok  
(svátky, roční období, měsíce,  
dny v týdnu, hodiny), zvířata,  
příroda, počasí, reálie zemí  
příslušných jazykových oblastí 
 
Mluvnice – základní  
gramatické struktury a typy vět 

1a 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
4d 

 

Vlastivěda 
(Rodina) 
 
Český jazyk 
(Čtení) 
 
Matematika 
(početní 
operace 
související 
s nakupová
ním 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 

 
 

2.2. 
2.3. 

 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 

 
4.1. 
4.2. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

 
6.1. 
6.2. 
6.3. 

     6.4. 
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do jednoduchých 
rozhovorů  
 
Žák sdělí jednoduchým  
způsobem základní 

informace  
týkající se jeho 

samotného,  
rodiny, školy, volného  
času a dalších 

osvojovaných  
témat  
 
Žák odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
a podobné otázky 

pokládá 
 
Čtení s porozuměním 
Žák vyhledá potřebnou  
informaci v jednoduchém  
textu, který se vztahuje  
k osvojovaným tématům 
 
Žák rozumí jednoduchým  
Krátkým textům 

z běžného 

obraty  
- účastní se jednoduchých a 
pomalu vedených rozhovorů, ve 
kterých poskytne konkrétní 
informace o sobě, dalších 
osobách, zvířatech, předmětech, 
činnostech 
- zeptá se na podobné konkrétní 
informace 
- popíše skutečnosti, se kterými 
se běžně setkává za použití 
jednoduchých slovních spojení a 
vět 
– najde konkrétní informace 
např. o předmětech, osobách, 
zvířatech, činnostech, číselných 
a časových údajích v krátkém 
jednoduchém textu, který se 
vztahuje k osvojovaným 
tématům 
- rozpozná známá slova a slovní 
spojení – např. předměty, osoby, 
zvířata, činnosti nebo číselné a 
časové údaje v krátkém textu 
z běžného života 
- porozumí tématu krátkého 
textu, který se vztahuje 
k tématům z běžného života a je 
podpořen obrazem 
 
 
– napíše jednoduchá slovní 

(jsou  
tolerovány elementární chyby, 

které  
nenarušují smysl sdělení a  
porozumění) 
- množné číslo podstatných 
jmen  
- člen určitý, neurčitý 
- přídavná jména (základní a 
přivlastňovací) 
- zájmena (osobní, 
přivlastňovací, tázací, 
ukazovací) 
- číslovky (základní, řadové) 
- základní předložky místa a 
času 
- slovesa to be, have, can a 
známá plnovýznamová slovesa 
v přítomném čase (prostý a 
průběhový) 
- minulý čas slovesa být – věta 
kladná, záporná, otázka 
- rozkazovací způsob 
- věta jednoduchá, tvorba 
otázky a záporu 
- pořádek slov ve větě 
- otázky s „who/what/when 
/where/how/why“ 
- vazba there is/ there are 
 



 114

života, zejména pokud 
má  

k dispozici vizuální oporu 
 
Psaní 
Žák napíše krátký text  
s použitím jednoduchých 

vět a  
slovních spojení o sobě,  
rodině, činnostech a  
událostech z oblasti 

svých  
zájmů a každodenního 

života 
 
Žák vyplní osobní údaje  
do formuláře 
 
 

spojení a věty, ve kterých se 
představí, uvede svůj věk, kde 
bydlí, co dělá, umí, má 
rád/nerad 
- napíše jednoduchá slovní 
spojení a věty, ve kterých se 
představí členy své rodiny, 
kamarády 
- sestaví s použitím slov, 
jednoduchých slovních spojení a 
vět krátký pozdrav, dotaz či 
vzkaz 
- doplní informace číselné i 
nečíselné povahy týkající se 
jeho osoby, rodiny, kamarádů, 
zvířat, předmětů a činností, které 
běžně vykonává 
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Předmět: Anglický 
jazyk - 6. ročník 

     

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezi-
předmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák rozumí 
informacím 
v jednoduchých 
poslechových 
textech, jsou-li 
pronášeny pomalu 
a zřetelně 
 
 
  
 
Žák se zeptá na 
základní informace 
a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i 
neformálních 
situacích 
 
 
 
Žák mluví o své 
rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a 
dalších 
osvojovaných 

Žák: 
- zachytí konkrétní 
informace číselné i 
nečíselné povahy o 
osobách, prostředí, v němž 
žije, každodenních 
činnostech a potřebách, 
způsobu života v pomalu a 
zřetelně pronášeném 
jednoduchém projevu 
 
- poskytne a zjistí informace 
týkající se běžných témat 
v každodenních situacích 
 
- se zapojí pomocí slovních 
spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných 
rozhovorů: 
 - které se týkají jeho 
samotného, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a 
potřeb a způsobu života 
- ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání 
reaguje 

Texty 
- oslovení, pozdrav, reakce na 
oslovení 
- přivítání, představování,  
- omluva, reakce na omluvu 
- poděkování a reakce na 
poděkování 
- přání, souhlas/nesouhlas,  
- osobní dopis, email, formulář, 
dotazník 
- detailní popis osoby, věci  
- příkaz, zákaz 
 
Slovní zásoba ve vztahu 
k tematickým okruhům: 
- domov, rodina 
- škola – školní věci, předměty 
- volný čas a zájmová činnost 
- sport - aktivity 
- vnější popis člověka 
- jídlo 
- město 
- příroda a počasí – roční období 
 
Jazykové prostředky:  
- základní fonetické znaky, základní 

1a 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
 
4d 
 
 
 
6a 
 
 
 
 
PRO – 1b 
 

  
  
   Občanská 
výchova  - 
média 
 
 
Zeměpis – 
lidská sídla 
 
Český jazyk 
– literatura, 
spisovatelé 
 
Hudební 
výchova - 
interpreti 
 
  
  

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
4.1. 
4.2. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
5.1. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4 
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tématech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žák vyhledá 
požadované 
informace 
v jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech 
 
Žák vyplní základní 
údaje o sobě ve 
formuláři 
 
Žák napíše 
jednoduché texty 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a dalších 
osvojovaných témat 

- ve kterých se domluví na 
tom, co bude dělat, kam 
půjde 
- ve kterých sdělí co se mu 
líbí/nelíbí, co si 
přeje/nepřeje 
 
- krátce pohovoří na 
osvojené téma podle 
předem připravené osnovy 
nebo s vizuální oporou 
- najde konkrétní informace 
číselné i nečíselné povahy 
v jednoduchém textu 
vztahujícím se k tématům 
 
 
- zapíše/doplní informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se 
týkají jeho osoby, rodiny, 
kamarádů. 
 
 
- sestaví/napíše jednoduchý 
popis sebe samého, dalších 
osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností 

pravidla výslovnosti větných celků a 
hlásek 
- pravopis osvojených tvarů 
- člen určitý a neurčitý 
-základní pravidla užívání členů - 
konkurence členů a přivlastňovacích 
a ukazovacích zájmen 
- podstatná jména: pravidelné 
množné číslo 
a nepravidelné množné číslo 
frekventovaných podstatných jmen 
- přídavná jména – pořadí 
rozvíjejících přídavných jmen 
- zájmena (osobní, přivlastňovací, 
ukazovací, tázací, neurčitá) 
- číslovky základní 
- předložky místa a času 
- vazba there is/are 
- slovesné časy: přítomný čas 
prostý, průběhový 
minulý čas prostý 
vyjadřování budoucnosti 
- stavba věty, tvorba otázky, záporu 
- pořádek slov ve větě, nutnost 
podmětu v anglické větě 
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Předmět:  Anglický 
jazyk –7. ročník  
 

     

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezi-
předmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Žák rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových textech, 
jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
 
Žák rozumí obsahu 
jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy 
či konverzace, který se 
týká osvojovaných 
témat 
 
Žák se zeptá na 
základní informace a 
adekvátně reaguje 
v běžných formálních i 
neformálních situacích 
 
Žák mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a dalších 
osvojovaných tématech 
 
Žák vyhledá 
požadované informace 

Žák: 
- zachytí konkrétní informace 
číselné i nečíselné povahy o 
osobách, prostředí, v němž žije, 
každodenních činnostech a 
potřebách, způsobu života 
- porozumí tématu/obsahu 
krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného 
jednou či více osobami, vybere, 
přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text znázorňující 
téma nebo obsah daného textu 
- poskytne a zjistí informace 
týkající se běžných témat 
v každodenních situacích 
- se zapojí pomocí slovních 
spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů: - 
které se týkají jeho samotného, 
dalších osob, prostředí, v němž 
žije, každodenních činností a 
potřeb a způsobu života 
- ve kterých formuluje pozvání a 
na pozvání reaguje 
- ve kterých se domluví na tom, 

Texty 
- oslovení, pozdrav, reakce na 
oslovení 
- přivítání, představování,  
- omluva, reakce na omluvu 
- poděkování a reakce na 
poděkování 
- přání, souhlas/nesouhlas,  
- telefonování 
- osobní dopis, email, formulář, 
dotazník 
- detailní popis osoby, věci a 
události 
- příkaz, zákaz  
- ilustrovaný příběh 
 
Slovní zásoba ve vztahu 
k tematickým okruhům: 
- domov, rodina, bydlení, škola 
- volný čas a zájmová činnost, 
sport 
- vnitřní a vnější -charakteristika 
člověka 
- jídlo, nakupování, město, vesnice 
- příroda a počasí 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
 
PRO – 3b 
 
4b 
 
5d 
 
6a 
PRO – 6f 

 Občanská 
výchova  - 
média 
 
 
Zeměpis – 
lidská sídla 
 
Český 
jazyk – 
literatura, 
spisovatelé 
 
Hudební 
výchova - 
interpreti 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
5.1. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4 
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v jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech 
 
 
 
Žák rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich 
požadované informace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žák vyplní základní 
údaje 
o sobě ve formuláři 
 
 
Žák napíše jednoduché 
texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času a 
dalších osvojovaných 
témat 

co bude dělat, kam půjde 
- ve kterých sdělí co se mu 
líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje 
- krátce pohovoří na osvojené 
téma podle předem připravené 
osnovy nebo s vizuální oporou 
- najde konkrétní informace 
číselné i nečíselné povahy 
v jednoduchém textu 
vztahujícím se k tématům 
- porozumí obsahu krátkého a 
jednoduchého textu týkajícího 
se každodenních témat, vybere, 
přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text 
- odvodí z kontextu význam 
neznámých slov 
- porozumí běžným označením 
a nápisům na veřejných 
místech, které se týkají 
orientace, upozornění, varování, 
zákazu, časových údajů 
- zapíše/doplní informace, slovní 
spojení nebo jednoduché věty, 
které se týkají jeho osoby, 
rodiny, kamarádů 
- sestaví/napíše jednoduchý 
popis sebe samého, dalších 
osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb, 
způsobu života a minulých 
událostí 

 
Jazykové prostředky:  
- fonetický přepis slov, základní 
pravidla výslovnosti větných celků a 
hlásek 
- frázování slovní a větný přízvuk,  
- výška a síla hlasu, tempo řeči, 
fonetická transkripce 
- člen určitý a neurčitý - základní 
pravidla užívání členů 
- konkurence členů a 
přivlastňovacích a ukazovacích 
zájmen 
- počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména, vyjádření 
množství 
- přídavná jména - stupňování 
- zájmena (osobní, přivlastňovací, 
ukazovací, tázací, vztažná) 
- číslovky (základní a řadové) 
- předložky místa a času 
- spojovací výrazy - spojování 
jednoduchých vět v souvětí (and, 
but, or) 
 
Slovesné časy: 
- přítomný čas prostý, průběhový 
- minulý čas prostý -  minulé tvary 
pravidelných sloves 
- nepravidelná slovesa dle výskytu 
v učebnici a komunikativních 
potřeb 
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Žák napíše jednoduché 
texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času a 
dalších osvojovaných 
témat 

- napíše jednoduchý text 
vyjadřující poděkování, pozvání, 
prosbu, omluvu 
- napíše jednoduchý příběh jako 
sled událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo 
propojených spojkami 
- odpoví písemně s použitím 
jednoduchých slovních spojení 
a vět na krátké sdělení či 
otázky, které se týkají jeho 
samotného, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb 
a způsobu života 
 
 
 

- minulý čas průběhový 
- předpřítomný čas 
- plné a stažené slovesné tvary 
- vyjadřování budoucnosti pomocí 
going to, budoucí čas pomocí will 
 - modální slovesa -  způsobové 

sloveso  
must, to have to 
- základní slovesné vazby - jak se 
spolu vážou různá slovesa, kdy 
používáme infinitiv, kdy ‚ingový 
tvar‘ a kdy základní tvar 
- stavba věty, druhy vět dle postoje 
mluvčího (tvorba otázek a záporu) 
- pravopis – psaní malých a 
velkých písmen, dělení slov, 
pravidla interpunkce 
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Předmět: Anglický 
jazyk -  8. ročník 

     

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Žák rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových textech, 
jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 
Žák rozumí obsahu 
jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy 
či konverzace, který se 
týká osvojovaných 
témat 
 
 
Žák se zeptá na 
základní informace a 
adekvátně reaguje 
v běžných formálních i 
neformálních situacích 
Žák mluví o své 
rodině, kamarádech, 
škole, volném čase a 
dalších osvojovaných 
tématech 
 
 
 
 

Žák: 
- zachytí konkrétní informace 
číselné i nečíselné povahy o 
osobách, prostředí, v němž žije, 
každodenních činnostech a 
potřebách, způsobu života 
- porozumí tématu/obsahu 
krátkého a jednoduchého projevu 
zřetelně pronášeného jednou či 
více osobami, vybere, přiřadí, 
ukáže, doplní znak, obrázek nebo 
text znázorňující téma nebo 
obsah daného textu 
 
- poskytne a zjistí informace 
týkající se běžných témat 
v každodenních situacích 
- se zapojí pomocí slovních 
spojení a vět do krátkých, jasně 
strukturovaných rozhovorů: 
- které se týkají jeho samotného, 
dalších osob, prostředí, v němž 
žije, každodenních činností a 
potřeb a způsobu života 
- ve kterých formuluje pozvání a 
na pozvání reaguje 
- ve kterých se domluví na tom, 

Texty 
- oslovení, pozdrav, reakce 
na oslovení 
- přivítání, představování,  
- omluva, reakce na omluvu 
- poděkování a reakce na 
poděkování 
- prosba, formální a 
neformální žádost, návrh 
- zpráva 
- přání, souhlas/nesouhlas  
- telefonování 
- osobní dopis, email, 
formulář, dotazník 
- detailní popis osoby, věci a 
události 
- příkaz, zákaz a rada, 
recept 
- ilustrovaný příběh, komiks 
 
Slovní zásoba ve vztahu 
k tematickým okruhům: 
- domov, rodina, bydlení 
- škola 
- volný čas a zájmová 
činnost 

1a 
1c 
1d 
1e 
PRO – 1f 
1g 
1h 
1ch 
 
PRO – 3a 
3b 
 
4b 
4d 
 
6a 
PRO – 6f 

  
  
  
  
  
 Občanská 
výchova  - 
média 
 
 
Zeměpis – 
lidská sídla 
 
Český jazyk – 
literatura, 
spisovatelé 
 
Hudební 
výchova - 
interpreti 
  
  
  
  
  

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
5.1. 
5.3. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
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Žák vypráví 
jednoduchý příběh či 
událost, popíše osoby, 
místa a věci ze svého 
každodenního života 
 
Žák vyhledá 
požadované informace 
v jednoduchých 
každodenních 
autentických 
materiálech 
Žák rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich 
požadované informace 
 
 
 
 
 
 
Žák vyplní základní 
údaje o sobě ve 

co bude dělat, kam půjde 
- ve kterých sdělí co se mu 
líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje 
 
- krátce pohovoří na osvojené 
téma podle předem připravené 
osnovy nebo s vizuální oporou 
- popíše sebe samého, další 
osoby, prostředí, v němž žije, 
každodenní činnosti a potřeby a 
způsob života za použití 
jednoduchých vět 
 
- vypráví jednoduchý příběh 
- popíše své plány 
 
- najde konkrétní informace 
číselné i nečíselné povahy 
v jednoduchém textu vztahujícím 
se k tématům 
- porozumí obsahu krátkého a 
jednoduchého textu týkajícího se 
každodenních témat, vybere, 
přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text 
- odvodí z kontextu význam 
neznámých slov 
- porozumí běžným označením a 
nápisům na veřejných místech, 
které se týkají orientace, 
upozornění, varování, zákazu, 
časových údajů 

- kultura, sport 
- péče o zdraví, pocity a 
nálady 
- vnitřní a vnější -
charakteristika člověka 
- různé stravovací návyky 
- město, nákupy a móda 
- příroda a životní prostředí, 
počasí 
- zeměpisné údaje, 
cestování 

Jazykové prostředky:  
- fonetický přepis slov, 
základní pravidla výslovnosti 
větných celků a hlásek 
- frázování slovní a větný 
přízvuk,  
- výška a síla hlasu, tempo 
řeči; fonetická transkripce 
- člen určitý a neurčitý 
- abstraktní podstatná jména 
- stupňování přídavných 
jmen, pořadí rozvíjejících 
přídavných jmen 
- zájmena (osobní, 
přivlastňovací, ukazovací, 
tázací, vztažná, neurčitá a 
jejich složeniny) 
- číslovky (řadové) 
- příslovce, tvorba příslovcí 
- předložky místa a času 
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formuláři 
Žák napíše 
jednoduché texty 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času a 
dalších osvojovaných 
témat 
 
 
 
 
 
 
Žák reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 
 

 
- zapíše/doplní informace, slovní 
spojení nebo jednoduché věty, 
které se týkají jeho osoby, rodiny, 
kamarádů 
- sestaví/napíše jednoduchý popis 
sebe samého, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a potřeb, 
způsobu života a minulých 
událostí 
- napíše jednoduchý text 
vyjadřující poděkování, pozvání, 
prosbu, omluvu 
- napíše jednoduchý příběh jako 
sled událostí za použití vět 
řazených za sebou nebo 
propojených spojkami 
- popíše událost, popíše své 
plány 
- odpoví písemně s použitím 
jednoduchých slovních spojení a 
vět na krátké sdělení či otázky, 
které se týkají jeho samotného, 
dalších osob, prostředí, v němž 
žije, každodenních činností a 
potřeb a způsobu života 

Pře    - předložka na konci 
doplňovací otázky 

         - předložky ve větách 
tázacích a vztažných – 
vztažné věty 
- spojovací výrazy 
Slovesné časy: 
- přítomný čas prostý, 
průběhový 
- minulý čas prostý, 
průběhový 
- vyjadřování budoucnosti – 
will, going to 
- předpřítomný čas prostý 
 - modální slovesa - must, 
mustn´t opisné modální 
konstrukce 
 - doporučení a rada – 
should, shouldn´t (s 
přítomným infinitivem) 
- podmiňovací způsob 
- základní slovesné vazby - 
jak se spolu vážou různá 
slovesa, kdy používáme 
infinitiv, kdy ‚ingový tvar‘ a 
kdy základní tvar 
- stavba věty, druhy vět dle 
postoje mluvčího (tvorba 
otázek a záporu) 
- pravopis – psaní malých a 
velkých písmen, dělení slov, 
pravidla interpunkce 
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Předmět: Anglický 
jazyk -   
9. ročník 

     

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Žák rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových textech, 
jsou-li pronášeny pomalu 
a zřetelně 
Žák rozumí obsahu 
jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či 
konverzace, který se 
týká osvojovaných témat 
 
 
 
 
 
Žák se zeptá na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i 
neformálních situacích 
Žák mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a dalších 
osvojovaných tématech 

Žák: 
- zachytí konkrétní informace 
číselné i nečíselné povahy o 
osobách, prostředí, v němž 
žije, každodenních 
činnostech a potřebách, 
způsobu života 
- porozumí tématu/obsahu 
krátkého a jednoduchého 
projevu zřetelně pronášeného 
jednou či více osobami, 
vybere, přiřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text 
znázorňující téma nebo 
obsah daného textu 
 
- poskytne a zjistí informace 
týkající se běžných témat 
v každodenních situacích 
- se zapojí pomocí slovních 
spojení a vět do krátkých, 
jasně strukturovaných 
rozhovorů:  
- které se týkají jeho 

Texty 
- oslovení, pozdrav, reakce na 
oslovení 
- přivítání, představování  
- omluva, reakce na omluvu 
- poděkování a reakce na 
poděkování 
- prosba, formální a neformální 
žádost, návrh a nabídka 
- zpráva 
- přání, souhlas/nesouhlas 
- telefonování 
- osobní dopis, email, formulář, 
dotazník 
- detailní popis osoby, věci a 
události 
- příkaz, zákaz a rada, recept 
- referát 
- ilustrovaný příběh, komiks 
- adaptované literární dílo 
 
Slovní zásoba ve vztahu 
k tematickým okruhům: 

1a 
1c 
1d 
1e 
PRO – 1g 
1h 
1ch 
  
3b 
4d 
 
6a 

   
 Občanská 
výchova  - svět 
práce 
 
Dějepis – slavné 
vynálezy 
v dějinách 
lidstva 
 
Rodinná 
výchova – 
zdravý životní 
styl 
 
 
Zeměpis – 
Velká Británie, 
Austrálie 
 
  
  
  
  

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
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Žák vypráví jednoduchý 
příběh či událost, popíše 
osoby, místa a věci ze 
svého každodenního 
života 
 
 
 
 
 
 
Žák vyhledá požadované 
informace 
v jednoduchých 
každodenních 
autentických materiálech 
Žák rozumí krátkým a 
jednoduchým textům, 
vyhledá v nich 
požadované informace 
 
 
 

samotného, dalších osob, 
prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a 
potřeb a způsobu života 
- ve kterých formuluje 
pozvání a na pozvání reaguje 
- ve kterých se domluví na 
tom, co bude dělat, kam 
půjde 
- ve kterých sdělí co se mu 
líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje 
 
- krátce pohovoří na osvojené 
téma podle předem 
připravené osnovy nebo 
s vizuální oporou 
- popíše sebe samého, další 
osoby, prostředí, v němž žije, 
každodenní činnosti a 
potřeby a způsob života za 
použití jednoduchých vět 
- vypráví jednoduchý příběh 
- popíše své plány 
 
- najde konkrétní informace 
číselné i nečíselné povahy 
v jednoduchém textu 
vztahujícím se k tématům 
- porozumí obsahu krátkého 
a jednoduchého textu 
týkajícího se každodenních 
témat, vybere, přiřadí, ukáže, 

- domov, rodina, bydlení 
- škola 
- volný čas a zájmová činnost 
- kultura, sport 
- péče o zdraví, pocity a 
nálady 
- vnitřní a vnější -
charakteristika člověka 
- různé stravovací návyky 
- město, nákupy a móda 
- příroda a životní prostředí, 
počasí 
- člověk a společnost 
- volba povolání 
- moderní technologie a média 
- zeměpisné údaje, cestování 
- problémy mládeže 
 
Jazykové prostředky:  
- fonetický přepis slov, 
základní pravidla výslovnosti 
větných celků a hlásek 
- frázování slovní a větný 
přízvuk 
- výška a síla hlasu, tempo 
řeči, fonetická transkripce 
- člen určitý a neurčitý 
- abstraktní podstatná jména 
- stupňování přídavných jmen, 
pořadí rozvíjejících přídavných 
jmen 
- zájmena (osobní, 

  6.4. 
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Žák vyplní základní 
údaje o sobě ve 
formuláři 
Žák napíše jednoduché 
texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času a 
dalších osvojovaných 
témat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žák reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

doplní znak, obrázek nebo 
text 
- odvodí z kontextu význam 
neznámých slov 
- porozumí běžným 
označením a nápisům na 
veřejných místech, které se 
týkají orientace, upozornění, 
varování, zákazu, časových 
údajů 
 
- zapíše/doplní informace, 
slovní spojení nebo 
jednoduché věty, které se 
týkají jeho osoby, rodiny, 
kamarádů.. 
- sestaví/napíše jednoduchý 
popis sebe samého, dalších 
osob, prostředí, v němž žije, 
každodenních činností a 
potřeb, způsobu života a 
minulých událostí 
- napíše jednoduchý text 
vyjadřující poděkování, 
pozvání, prosbu, omluvu 
- napíše jednoduchý příběh 
jako sled událostí za použití 
vět řazených za sebou nebo 
propojených spojkami 
- popíše událost 
- popíše své plány 
- odpoví písemně s použitím 

přivlastňovací, ukazovací, 
tázací, vztažná, neurčitá a 
jejich složeniny) 
- číslovky (řadové) 
- příslovce (neurčitá), tvoření a 
stupňování příslovcí 
- předložky místa a času 
- spojovací výrazy 
 
Slovesné časy: 
- přítomný čas prostý, 
průběhový 
- minulý čas prostý, průběhový 
- vyjadřování budoucnosti – 
will, going to 
- předpřítomný čas prostý 
 - modální slovesa - tvoření 
minulého času modálních 
sloves a opisné modální 
konstrukce 
- rod činný a trpný 
- podmiňovací způsob 
- základní slovesné vazby - jak 
se spolu vážou různá slovesa, 
kdy používáme infinitiv, kdy 
‚ingový tvar‘ a kdy 
základní tvar 
- stavba věty, druhy vět dle 
postoje mluvčího 
 - tvorba otázek a záporu 
- pravopis – psaní malých a 
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jednoduchých slovních 
spojení a vět na krátké 
sdělení či otázky, které se 
týkají jeho samotného, 
dalších osob, prostředí, 
v němž žije, každodenních 
činností a potřeb a způsobu 
života 
 
 

velkých písmen, dělení slov, 
pravidla interpunkce 
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5.1.3 DALŠÍ CIZÍ JAZYK 
 
Charakteristika předmětu: 
 
(německý, ruský, anglický) 
 
 
Další cizí jazyk má časovou dotaci 2 hodiny týdně od 6. do 9. ročníku. 
Vzdělávání směřuje podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
k dosažení úrovně A1. (Žák rozumí často užívaným každodenním výrazům a 
základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám a tyto výrazy a fráze 
používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky, týkající se informací 
osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní, a 
na podobné otázky odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner 
pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.) 
 
2.stupeň 
 
Výuka se soustředí na probuzení zájmu o studium dalšího cizího jazyka a vytváření 
pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Žáci si osvojují zvukovou podobu jazyka, 
vztahy mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů 
řečových dovedností. Žáci se učí jednoduše reagovat v nejběžnějších situacích 
každodenního života přiměřených jejich věku. Seznamují se s některými typickými 
jevy života a kultury zemí dané jazykové oblasti. Osvojování dalšího cizího jazyka 
pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak 
v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 
Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. 
 
Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, 
že vede žáka k: 

 Pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a 
důležitého sjednocujícího činitele. 

 Pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
 Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje 

pro rozvoj osobního a kulturního bohatství 
 Rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 

rozmanitosti 
 Vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a 

předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 
 Zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a 

rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace 
 Samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce 

s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 
 Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému 

projevu jako prostředku prosazení sebe sama 
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Předmět: Další cizí jazyk –Německý jazyk 6.roč.         

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým        
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně  

Žák: 
-se řídí jednoduchými verbálními 
pokyny učitele 
 
-rozumí jednoduchým otázkám, které 
souvisejí s osvojovanými tématy, 
jsou-li pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností  

poslech s porozuměním pokynů 
učitele, krátkých říkanek, písní 
 
pravidla výslovnosti, základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi 
grafickou a zvukovou podobou slov 
německá abeceda, internacionalizmy 
 

 
1.a 
1.b 
1.c 
1.d 
1.f 
1.g 
1.h 
1.ch 
1.i 
1.j 
3.a 
4.d 
6.a 
6.f 
 
 

  
 Čj – práce se 
slovníkem, 
odlišnosti české 
a německé 
abecedy, psaná 
a zvuková 
podoba jazyka. 
Internacionalizmy
. 
 
Hv- Zvuky cizí 
řeči, intonace 
vět, rytmizace, 
německé písně 
         
Z – práce 
s mapou 
reálie (mapy  
něm.  jazykové 
oblasti, velká 

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.3 
3.4 
3.5  
4.1 
4.2 
4.4 
4.5 
4.6 
5.1 
6.1 
6.2 
6.3 

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

-rozpozná a porozumí známým 
slovům a slovním spojením 
v pomalém projevu, má-li k dispozici 
vizuální oporu a vztahují-li se 
k osvojovaným tématům 
 
 

pozdrav, rozloučení, poděkování, 
představování, tykání, vykání, omluva, 
pozvání, domluva setkání 
souhlas, nesouhlas,  
časové údaje, adresa 
 

rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících 
se každodenních témat 

-zachytí konkrétní informace 
v krátkém jednoduchém poslechu, 
který se vztahuje ke každodenním 
tématům 
  

-poslech s porozuměním 
jednoduchých monologů i dialogů 
rodilých mluvčích podle probíraných 
témat 
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Mluvení: 
Žák: 
se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  

- použije základní zdvořilostní obraty 
(oslovení, pozdrav, poděkování) ve 
velmi krátkých rozhovorech 

Nácvik jednoduchých dialogů. 
Tvoření jednoduchých otázek a 
odpovědí. 
Pozdrav, oslovení, poděkování. 

města s doplň.  
informacemi )  
 
 Vv- obrázkový 
materiál 
 M – srovnání 
číslovek 1 – 20. 
 
 
  
  
  
  

6.4 

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

- představí se, sdělí svůj věk, 
bydliště,   za pomoci jednoduchých 
slovních spojení  
  

Otázky a odpovědi na jméno, bydliště 
a věk, slovní zásoba podle témat,   
 velmi jednoduché krátké vyprávění o  
 sobě, představení členů  
 rodiny, popis osoby a předmětů 
 vyprávění o zájmech, o kamarádovi, 
 vyprávění obrázkového příběhu  

       odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného a podobné 
otázky i pokládá  

odpoví na otázky pomocí 
jednoduchých slovních spojení a vět 
a poskytne konkrétní informace 

slovní zásoba podle probíraných 
témat,   
otázky, odpovědi, mikrodialogy 
otázka zjišťovací a doplňovací 

Čtení s porozuměním : 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům  

 
-porozumí jednoduchým pokynům a 
instrukcím, se kterými se setkává 
v každodenním životě 
 

 
čtení s porozuměním velmi 
jednoduchých pokynů u učebnicových 
textů  
 

rozumí slovům a 
jednoduchým větám, 
které se vztahují k 
běžným tématům 

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

práce s učebnicovými texty a 
slovníčkem učebnice 
 

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

-porozumí obsahu krátkého textu 
k tématům z každodenního života a 
najde konkrétní informace  

čtení velmi krátkých učebnicových 
textů podle probíraných témat 
s porozuměním tiše i nahlas, 
vyhledání informací, posouzení 
správnosti 
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Psaní: 
Žák: 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři  

 
 
-umí vyplnit jednoduchý formulář, 
který se týká jeho osoby  

 
  
vyplnění osobních údajů do formuláře 

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

-sestaví jednoduchá slovní spojení a 
krátké věty, ve kterých představí 
sebe, rodinu a kamarády 
 
 

gramatické struktury a typy vět 
slovosled ve větě oznamovací, 
podstatná jména se členem určitým a 
neurčitým, 
přídavná jména v přísudku 
pravidel. slovesa, sloveso sein, 
 zápor  
mein, dein, vazba von  
předložka um v časových údajích 

stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

 
-písemně odpoví na krátké  sdělení  

 
Písemné poděkování, omluva. 
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Předmět: Další cizí jazyk –Německý jazyk 7.roč.         

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezov
á témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým        
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně  

Žák: 
-se řídí jednoduchými verbálními 
pokyny učitele 
 
-rozumí jednoduchým otázkám, které 
souvisejí s osvojovanými tématy, 
jsou-li pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností  

pravidla výslovnosti, upevňování 
správných výslovnostních návyků, 
průběžná korekce chyb, 
poslech s porozuměním pokynů 
učitele 
 
 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3a 
 
4d 
 
 
6a 
6f 

Čj – práce se 
slovníkem, 
synonyma, 
antonyma, 
internacionalizmy, 
 
Hv- Zvuky cizí 
řeči, intonace vět. 
Německé písně 
         
Z –informace o 
některých velkých 
německých 
městech.  
  
 IT- e- mail 
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
 
 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

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

-rozpozná a porozumí  známým 
slovům,  
  a jednoduchým větám v projevu,  
  je pronášen pomalu a zřetelně a 
vztahuje se k osvojovaným tématům 
především má-li k dispozici vizuální 
oporu (vybere, přiřadí, seřadí, doplní) 
 

porozumí krátkým monologům i 
dialogům rodilých mluvčích, 
internacionalizmy  
 
 

rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících 
se každodenních témat 

-zachytí konkrétní informace 
v krátkém jednoduchém poslechu, 
který se vztahuje ke každodenním 
tématům 
  

poslech s porozuměním monologů i 
dialogů rodilých mluvčích podle 
probíraných témat  
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Mluvení: 
Žák: 
se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  
 

- použije základní zdvořilostní obraty 
(oslovení, pozdrav, poděkování) ve 
velmi krátkých rozhovorech, 
v jednoduchých rozhovorech 
poskytne informace o sobě, dalších 
osobách, předmětech a činnostech a 
na podobné informace se i zeptá 

1. reprodukce jednoduchých 
dialogů, monologů osob 
z učebnice 

domluva, odmítnutí a přijmutí pozvání, 
záporná odpověď  
telefonování 

 
5.1. 
 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
 
 

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

- představí se, sdělí svůj věk, 
bydliště, a co má rád/nerad za 
pomoci        jednoduchých slovních 
spojení a vět, 
  sdělí informace o členech své 
rodiny a kamarádech 
 

slovní zásoba podle probíraných  
témat,  
popis členů rodiny, e -mail, čísla do 
100, zákl. mat. úkony, velmi 
jednoduché krátké vyprávění o 
koníčcích, popis činností během 
týdne, 
popis zvířat, pozdrav z dovolené 

odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a podobné otázky i 
pokládá  
 

odpoví na otázky pomocí 
jednoduchých slovních spojení a vět 
a poskytne konkrétní informace 
žák se zeptá na konkrétní informace, 
které se vztahují k osvojovaným 
tématům 
  

Tvoření otázek a odpovědí,  
údaje o osobě,  
domluva, omluva, 
kladná a záporná odpověď ,  
odmítnutí a přijetí pozvání, příkaz,  
určování času, pojmenování měsíce, 
roční období  

Čtení s porozuměním : 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům  

-porozumí jednoduchým nápisům, 
pokynům a instrukcím, se kterými se 
setkává v každodenním životě 
 

čtení s porozuměním jednoduchých 
pokynů u učebnicových textů  
 

rozumí slovům a 
jednoduchým větám, 
které se vztahují k 
běžným tématům  

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

práce s učebnicovými texty a 
slovníčkem učebnice 
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 rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k  
dispozici vizuální oporu 
a vyhledá v něm  
požadovanou informaci  
 

-porozumí obsahu krátkého textu 
k tématům z každodenního života a 
najde konkrétní informace (o  
předmětech, osobách, zvířatech…) 
 

čtení různorodých učebnicových textů 
přiměřeného rozsahu podle 
probíraných témat s porozuměním tiše 
i nahlas, vyhledání informací, utvoření 
odpovědí na otázky, posouzení 
správnosti 
Vídeň - zajímavosti 

Psaní: 
Žák: 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři  
 

 
 
-umí vyplnit jednoduchý formulář, 
který se týká jeho osoby a 
rodiny,povolání rodičů. 

 
 
Údaje o sobě, o rodině, o povolání. 
Vyplnění údajů o ubytování do 
formuláře. 
 

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

-sestaví jednoduchá slovní spojení a 
věty, ve kterých představí sebe, 
rodinu, kamarády 
 
-napíše krátký pozdrav, dotaz nebo 
vzkaz za použití základních 
zdvořilostních obratů ( oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 
 

určitý, neurčitý člen, zápor,  
4. pád podst. jmen s neurčitým čl. 
množné číslo některých podst.jm.  
časování pravidelných sloves, 
časování slovesa sein, haben, fahren, 
rozkazovací způsob, 
předložky v čas.  údajích, předložka 
nach (reisen nach), vazba „ich möchte  
pozvánka na oslavu, krátký pozdrav 

 
stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

 
-písemně odpoví na krátké otázky či 
sdělení týkající se jeho osoby, rodiny, 
kamarádů.. 

 
Odpověď na pozvání, přijetí či 
odmítnutí. 
Domluva, záporná odpověď, 
odmítnutí, krátké sdělení o sobě, 
rodině, kamarádech 
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Předmět: Další cizí jazyk –Německý jazyk 8.roč.         

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým        
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně 

Žák: 
-se řídí jednoduchými verbálními 
pokyny učitele 
-rozumí jednoduchým otázkám, 
které souvisejí s osvojovanými 
tématy, jsou-li pronášeny pomalu  

upevňování správných výslovnostních 
návyků a průběžná korekce chyb  
poslech s porozuměním pokynů 
učitele, písní, monologů i dialogů 
rodilých mluvčích 

 
1a 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3a 
4d 
6a 
 

  
 Čj – práce se 
slovníkem,  
synonyma, 
antonyma 
 
HV- W.A. Mozart 
 
OV- oslava 
Vánoc  a 
Velikonoc 
 
M-číslovky do 
100 000, časové 
údaje 
 
 Vv- plán města, 
nákres bytu 
      
Z - práce 
s mapou. 

 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
 
 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

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

- rozpozná známá slova a slovní 
spojení ( předměty, osoby, čísla, 
časové údaje…) v pomalém projevu 
- porozumí významu slov a 
smyslu jednoduchých vět v projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je pronášen pomalu  

poděkování, souhlas, nesouhlas, 
odmítnutí  
časové údaje 
jednoduchá orientace ve městě 
 

rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících 
se každodenních témat 

- zachytí konkrétní informace 
v krátkém jednoduchém poslechu, 
který se vztahuje ke každodenním 
tématům 
  

-poslech s porozuměním monologů i 
dialogů rodilých mluvčích podle 
probíraných témat 
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Mluvení: 
Žák: 
se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  
 

- použije základní zdvořilostní 
obraty (oslovení, pozdrav, 
poděkování) ve velmi krátkých 
rozhovorech 
 
-v jednoduchých rozhovorech 
poskytne informace o sobě, dalších 
osobách, předmětech a činnostech, 
o škole a na podobné informace se 
i zeptá 

2. reprodukce jednoduchých 
dialogů, monologů osob 
z učebnice (rozhovory o škole, 
popis cesty, orientace ve městě, 
podání informace, poděkování, 
vyjádření souhlasu, odmítnutí) 

 
 

Reálie (Salzburg) 
 
  
  

4.6. 
 
5.1. 
5.3. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
 
 

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

sdělí informace o členech své 
rodiny a kamarádech, o škole, co 
má rád/nerad za pomoci 
jednoduchých slovních spojení a 
vět 
-popíše předměty, zvířata a činnosti 
za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět 

slovní zásoba podle probíraných 
témat,   
(popis místa, kde bydlím, vyprávění o 
průběhu dne, zájmy, záliby, škola, 
časové údaje) 
 

odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a podobné otázky i 
pokládá 

-odpoví na otázky pomocí 
jednoduchých slovních spojení a 
vět a poskytne konkrétní informace 
-žák se zeptá na konkrétní 
informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

Tvoření otázek a odpovědí s použitím 
probírané slovní zásoby, 
interview 

Čtení s porozuměním : 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům  

-porozumí jednoduchým nápisům, 
pokynům a instrukcím, se kterými 
se setkává v každodenním životě 
 

čtení s porozuměním jednoduchých 
pokynů a instrukcí, které jsou součástí  
učebnicových textů 
porozumění základním nápisům ve 
městě 
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rozumí slovům a 
jednoduchým větám, 
které se vztahují k 
běžným tématům  

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

práce s učebnicovými texty a 
slovníčkem učebnice, používání 
dvojjazyčného slovníku při čtení  

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

-porozumí obsahu krátkého textu 
k tématům z každodenního života a 
najde konkrétní informace (o  
předmětech, osobách…) 
 

čtení různorodých učebnicových textů 
přiměřeného rozsahu podle 
probíraných témat s porozuměním tiše 
i nahlas, 
vyhledání informací, utvoření 
odpovědí na otázky  
 

Psaní: 
Žák: 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři  

 
 
-umí vyplnit jednoduchý formulář, 
který se týká jeho osoby  

 
 
Rozvrh hodin ve škole. 
 

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

-sestaví jednoduchá slovní spojení 
a věty 
-napíše krátký pozdrav, dotaz nebo 
vzkaz za použití základních 
zdvořilostních obratů ( oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 
 

popis místa, kde bydlím, vyprávění o 
průběhu dne, o koníčcích, o škole, 
gramatické struktury a typy vět, 
časování sloves s odlučitelnou 
předponou,vazba „es gibt“, předložky 
se 3. a se 4. pádem, zájmena osobní, 
přivlastňovací, 
číslovky do 100 000, časové údaje, 
způsobová slovesa, množné číslo 
podst. jmen 

stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

-písemně odpoví na krátké otázky 
či sdělení týkající se jeho osoby, 
rodiny, kamarádů.. 

Podání informace o sobě, rodině, 
kamarádech, odpovědi na otázky 
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Předmět: Další cizí jazyk –Německý jazyk  9.roč.         

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým        
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně  

Žák: 
-se řídí jednoduchými verbálními 
pokyny učitele 
 
-rozumí jednoduchým otázkám, 
které souvisejí s osvojovanými 
tématy, jsou-li pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností  

 
-upevňování správných 
výslovnostních návyků a průběžná 
korekce chyb 
3.  
-poslech s porozuměním pokynů 
učitele a otázek učitele 

 
 
1a 
1c 
1d 
1e 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3a 
4d 
5d 
6a 
 
 
 

  
Čj – práce se 
slovníkem 
synonyma, 
antonyma 
 
Z - práce 
s mapou.  
 
 
 
OV- oslava 
Vánoc  a 
Velikonoc- zvyky 
a tradice. 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
 

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

-rozpozná známá slova a slovní 
spojení ( předměty, osoby, 
zvířata,čísla, časové údaje…) 
v pomalém  projevu 
 
-porozumí významu  slovních 
spojení  a smyslu jednoduchých vět 
v projevu, který je pronášen pomalu 
a zřetelně a vztahuje se 
k osvojovaným tématům 

-poslech s porozuměním slov a 
slovních spojení  a jednoduchých vět 
týkajících se probíraných témat  
 
 

rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících 
se každodenních témat 

-zachytí konkrétní informace 
v krátkém jednoduchém poslechu, 
který se vztahuje ke každodenním 
tématům 
 

-poslech s porozuměním monologů i 
dialogů rodilých mluvčích podle 
probíraných témat 
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Mluvení: 
Žák: 
se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  
 

- použije základní zdvořilostní 
obraty (oslovení, pozdrav, 
poděkování) v rozhovorech 
 
-v jednoduchých rozhovorech 
poskytne informace o sobě, dalších 
osobách, předmětech a činnostech 
a na podobné informace se i zeptá 

otázky, odpovědi,  
dotazy na směr cesty, dialogy  
v obchodě, dialogy o zajímavostech 
ve městě, požádání o informaci a 
poděkování za ni 
poskytnutí informací, utvoření otázek 
a odpovědí na otázky 
 

5.1. 
5.2. 
5.3. 
 
 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
 

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

- představí se, sdělí svůj věk, 
bydliště,   a co se mu líbí /nelíbí za 
pomoci jednoduchých slovních 
spojení a vět 
 
-popíše předměty, které si kupuje  v 
obchodě, za použití jednoduchých 
slovních spojení a vět 

slovní zásoba podle témat,   
popis počasí, oblečení, plány na 
dovolenou, blahopřání v ústní i 
písemné formě, jednoduchý popis 
události, vyjádření bolesti a popis 
problémů, jednoduchý popis situace 
kde jsem byl  

odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a podobné otázky i 
pokládá  

- odpoví na otázky pomocí 
jednoduchých slovních spojení a 
vět  
-žák se zeptá na konkrétní 
informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

4. utváření otázek a odpovědí, 
5. reprodukce jednoduchých dialogů 

z učebnice, 
6. dialogy u lékaře, v obchodě, o 

počasí, požádání o informaci a 
poděkování za ni  

Čtení s porozuměním : 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům  

 
-porozumí jednoduchým nápisům, 
pokynům a instrukcím, se kterými 
se setkává v každodenním životě 
 

čtení s porozuměním jednoduchých 
pokynů a instrukcí , které jsou 
součástí  učebnicových textů  
porozumění nápisům ve  městě a v 
obchodě 

rozumí slovům a 
jednoduchým větám, 
které se vztahují k 
běžným tématům 

-rozpozná známá slova a slovní 
spojení v krátkém  písemném textu 
z běžného života a porozumí jim 
 

čtení různorodých učebnicových textů 
přiměřeného rozsahu podle 
probíraných témat s porozuměním tiše 
i nahlas 
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rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  

-porozumí obsahu krátkého 
napsaného textu k tématům 
z každodenního života a najde 
konkrétní informace  

práce s učebnicovými texty a 
slovníčkem učebnice, odhad 
neznámých slov v textu, 
vyhledání informace, utvoření 
odpovědí na otázky, posouzení 
správnosti 

Psaní: 
Žák: 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři  

 
 
-umí vyplnit jednoduchý formulář, 
který se týká jeho osoby a rodiny 

 
vyplnění rozvrhu hodin, formuláře, 
používání dvojjazyčného slovníku při  
písemném sdělení 

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

-sestaví jednoduchá slovní spojení 
a věty, ve kterých představí sebe, 
rodinu, kamarády 
 
-napíše krátký pozdrav, dotaz nebo 
vzkaz za použití základních 
zdvořilostních obratů ( oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 

Gramatické struktury a typy vět. 
Podmět man 
Časování sloves, způsobová slovesa 
slovesa haben a sein v préteritu, 
slovesa weh tun, tragen, zájmena 
osobní a přivl. 
plural, předložky 3.p., základní 
informace o perfektu slabých a silných 
sloves 

stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

-písemně odpoví na krátké otázky 
či sdělení týkající se jeho osoby, 
rodiny, kamarádů.. 

Psaní  e-mailu a odpověď na něj. 
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Předmět: Další cizí jazyk –Ruský jazyk 6.roč.         

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým        
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně  
 

Žák: 
-se řídí jednoduchými verbálními 
pokyny učitele 
 
-rozumí jednoduchým otázkám, 
které souvisejí s osvojovanými 
tématy, jsou-li pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností  

poslech s porozuměním pokynů 
učitele, krátkých říkanek, písní 
 
pravidla výslovnosti, základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi 
grafickou a zvukovou podobou slov, 
azbuka- čtení všech psacích i 
tiskacích písmen,  
rozlišování přízvučných a 
nepřízvučných slabik, intonace vět 
 

 
1.a 
1.b 
1.c 
1.d 
1.f 
1.g 
1.h 
1.ch 
1.i 
1.j 
3.a 
4.d 
6.a 
6.f 
 
 

  
 Čj – práce se 
slovníkem, 
odlišnosti české 
abecedy a ruské 
azbuky, psaná a 
zvuková podoba 
jazyka. 
Internacionalizmy
. 
 
Hv- Zvuky cizí 
řeči, intonace 
vět, rytmizace. 
         
Z – velká ruská 
města s doplň.  
informacemi   
 
 M – srovnání 
číslovek 1 – 20. 
 
 
  

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.3 
3.4 
3.5  
4.1 
4.2 
4.4 
4.5 
4.6 
5.1 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

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

-rozpozná a porozumí známým 
slovům a slovním spojením 
v pomalém projevu, má-li k dispozici 
vizuální oporu a vztahují-li se 
k osvojovaným tématům 
 
 

 
pozdrav, rozloučení, poděkování, 
představování, tykání, vykání, omluva, 
pozvání, domluva setkání 
souhlas, nesouhlas,  
časové údaje, adresa 
 

rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících 
se každodenních témat 

-zachytí konkrétní informace 
v krátkém jednoduchém poslechu, 
který se vztahuje ke každodenním 
tématům 
  

-poslech s porozuměním 
jednoduchých monologů i dialogů 
rodilých mluvčích podle probíraných 
témat 
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Mluvení: 
Žák: 
       se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  

- použije základní zdvořilostní 
obraty (oslovení, pozdrav, 
poděkování) ve velmi krátkých 
rozhovorech 
 
 

Nácvik jednoduchých dialogů. 
Tvoření jednoduchých otázek a 
odpovědí. 
Pozdrav, oslovení. 
 

  
  
  

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

- představí se, sdělí svůj věk, 
bydliště,   za pomoci jednoduchých 
slovních spojení  
  

Otázky a odpovědi na jméno, bydliště 
a věk. 

       odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného a podobné 
otázky i pokládá  

- odpoví na otázky pomocí 
jednoduchých slovních 
spojení a vět a poskytne 
konkrétní informace 

 

slovní zásoba podle probíraných 
témat,   
otázky, odpovědi, mikrodialogy 
 

Čtení s porozuměním : 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům  

 
-porozumí jednoduchým pokynům a 
instrukcím, se kterými se setkává 
v každodenním životě 
 

 
čtení s porozuměním velmi 
jednoduchých pokynů u učebnicových 
textů  
 

rozumí slovům a 
jednoduchým větám, 
které se vztahují k 
běžným tématům 

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

práce s učebnicovými texty a 
slovníčkem učebnice 
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       rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  

 
-porozumí obsahu krátkého textu 
k tématům z každodenního života a 
najde konkrétní informace  

čtení velmi krátkých učebnicových 
textů podle probíraných témat 
s porozuměním tiše i nahlas, 
vyhledání informací 

Psaní: 
Žák: 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři  

 
 
-umí vyplnit jednoduchý formulář, 
který se týká jeho osoby  

 
Umí napsat azbukou svoje jméno a 
příjmení, bydliště a věk. 
 

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

-sestaví jednoduchá slovní spojení  
ve kterých představí sebe, rodinu a 
kamarády 
 
 

Psaní všech písmen psací azbuky a 
jejich spojování. 
Mluvnice: 1. pád podstat. jmen 
v oslovení.  
Oficiální a neoficiální oslovení.  
Číslovky 1- 20 v  1. pádě.  
Časování některých sloves 
v přítomném čase.   

stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

 
-písemně odpoví na krátké  sdělení  

 
Písemné poděkování, omluva. 
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Předmět: Další cizí jazyk –Ruský jazyk 7.roč.         

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezov
á témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým        
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně  
 

Žák: 
-se řídí jednoduchými verbálními 
pokyny učitele 
 
-rozumí jednoduchým otázkám, 
které souvisejí s osvojovanými 
tématy, jsou-li pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností  

pravidla výslovnosti, upevňování 
správných výslovnostních návyků, 
průběžná korekce chyb, 
7. rozlišování přízvučných a 

nepřízvučných slabik, 
8. intonace otázek a odpovědí,  
poslech s porozuměním pokynů 
učitele 
 
 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3a 
 
4d 
 
 
6a 
6f 

Čj – práce se 
slovníkem, 
synonyma, 
antonyma, 
internacionalizmy, 
L.N.Tolstoj 
 
Hv- Zvuky cizí 
řeči, intonace vět. 
V.Vysocký 
 
         
Z –informace o 
některých velkých 
ruských městech.  
  
  
 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
 
 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
 
5.1. 
 
6.1. 
6.2. 

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

-rozpozná a porozumí  známým 
slovům,  
a jednoduchým větám v projevu, 
který je pronášen pomalu a zřetelně 
a vztahuje se k osvojovaným 
tématům především má-li k dispozici 
vizuální oporu (vybere, přiřadí, 
seřadí, doplní) 
 
 
 

porozumí krátkým monologům i 
dialogům rodilých mluvčích, 
internacionalizmy  
 
 

rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících 
se každodenních témat 

-zachytí konkrétní informace 
v krátkém jednoduchém poslechu, 
který se vztahuje ke každodenním 
tématům 
  

-poslech s porozuměním monologů i 
dialogů rodilých mluvčích podle 
probíraných témat  
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Mluvení: 
Žák: 
       se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  
 

- použije základní zdvořilostní 
obraty (oslovení, pozdrav, 
poděkování) ve velmi krátkých 
rozhovorech 
 
-v jednoduchých rozhovorech 
poskytne informace o sobě, dalších 
osobách, předmětech a činnostech 
a na podobné informace se i zeptá 
 

 
9. reprodukce jednoduchých 

dialogů, monologů osob 
z učebnice 

domluva, odmítnutí a přijmutí pozvání, 
záporná odpověď  
 

6.3. 
6.4. 
 
 

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

- představí se, sdělí svůj věk, 
bydliště,   a co má rád/nerad za 
pomoci jednoduchých slovních 
spojení a vět 
 
-sdělí informace o členech své 
rodiny a kamarádech 
 
 

slovní zásoba podle probíraných  
témat,  
popis členů rodiny, co kdo dělá, kde 
studuje či pracuje, co koho zajímá, 
koníčky, volný čas, pozvání, 
seznamovací inzerát  
 

       odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a podobné otázky i 
pokládá  
 

- odpoví na otázky pomocí 
jednoduchých slovních 
spojení a vět a poskytne 
konkrétní informace 

- žák se zeptá na konkrétní 
informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

  

Tvoření otázek a odpovědí,  
údaje o osobě,  
domluva, omluva, 
kladná a záporná odpověď ,  
odmítnutí a přijetí pozvání  
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Čtení s porozuměním : 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům  
 

-porozumí jednoduchým nápisům, 
pokynům a instrukcím, se kterými 
se setkává v každodenním životě 
 

čtení s porozuměním jednoduchých 
pokynů u učebnicových textů  
 

rozumí slovům a 
jednoduchým větám, 
které se vztahují k 
běžným tématům  
 

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

práce s učebnicovými texty a 
slovníčkem učebnice 

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

 
-porozumí obsahu krátkého textu 
k tématům z každodenního života a 
najde konkrétní informace (o  
předmětech, osobách, zvířatech…) 
 

čtení různorodých učebnicových textů 
přiměřeného rozsahu podle 
probíraných témat s porozuměním tiše 
i nahlas, vyhledání informací 

Psaní: 
Žák: 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři  
 

 
 
-umí vyplnit jednoduchý formulář, 
který se týká jeho osoby a 
rodiny,povolání rodičů. 
 

 
 
Údaje o sobě, o rodině, o povolání. 
Názvy profesí mužů a žen. 
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       napíše jednoduché 
texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat  
 

-sestaví jednoduchá slovní spojení 
a věty, ve kterých představí sebe, 
rodinu, kamarády 
 
-napíše krátký pozdrav, dotaz nebo 
vzkaz za použití základních 
zdvořilostních obratů ( oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 
 

Mluvnice: 1. pád číslovek 30 – 900. 
Podstatná jména po číslovkách.  
Podstatná jména (брат, мама ) v 1.-3. 
pádě jednotného čísla.  
Osobní zájmena-skloňování. 
Přivlastňovací zájmena v 1. pádě jed. 
a množ. čísla. 
Časování některých  sloves.  
Slovesa se změnou kmenových 
souhlásek. 
Zvratná slovesa. 
 

 
stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

 
-písemně odpoví na krátké otázky 
či sdělení týkající se jeho osoby, 
rodiny, kamarádů.. 

 
Odpověď na pozvání, přijetí či 
odmítnutí. 
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Předmět: Další cizí jazyk –Ruský jazyk 8.roč.         

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým        
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně 

Žák: 
-se řídí jednoduchými verbálními 
pokyny učitele 
 
-rozumí jednoduchým otázkám, 
které souvisejí s osvojovanými 
tématy, jsou-li pronášeny pomalu  

upevňování správných výslovnostních 
návyků a průběžná korekce chyb, 
intonace otázek a odpovědí 
 
poslech s porozuměním pokynů 
učitele, písní, monologů i dialogů 
rodilých mluvčích 

 
1a 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3a 
4d 
6a 
 

  
 Čj – práce se 
slovníkem,  
synonyma, 
antonyma. 
A.S.Puškin 
 
       
M-číslovky 
řadové 
 
OV- oslava 
Vánoc  a 
Velikonoc. 
 
  
  
  

 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
 
 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 

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

-rozpozná známá slova a slovní 
spojení ( předměty, osoby, čísla, 
časové údaje…) v pomalém projevu 
 
- porozumí významu slov a 
 smyslu jednoduchých vět v projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným 
tématům a je pronášen pomalu  

poděkování, souhlas, nesouhlas, 
odmítnutí  
časové údaje 
porozumění nápisům ve školní budově 
řadové číslovky, datum 
 
 

rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících 
se každodenních témat 

-zachytí konkrétní informace 
v krátkém jednoduchém poslechu, 
který se vztahuje ke každodenním 
tématům 
  

-poslech s porozuměním monologů i 
dialogů rodilých mluvčích podle 
probíraných témat 
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Mluvení: 
Žák: 
       se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  
 

- použije základní zdvořilostní 
obraty (oslovení, pozdrav, 
poděkování) ve velmi krátkých 
rozhovorech 
 
-v jednoduchých rozhovorech 
poskytne informace o sobě, dalších 
osobách, předmětech a činnostech, 
o škole a na podobné informace se 
i zeptá 

10. reprodukce jednoduchých 
dialogů, monologů osob 
z učebnice (rozhovory o zájmech, 
zálibách, škole, oblíbených 
předmětech ve škole, orientace 
ve školní budově, podání 
informace, poděkování, vyjádření 
souhlasu, odmítnutí ) 

 
 

 
5.1. 
5.3. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
 
 

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

-sdělí informace o členech své 
rodiny a kamarádech, o škole, co 
má rád/nerad za pomoci 
jednoduchých slovních spojení a 
vět 
 
-popíše předměty, zvířata a činnosti 
za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět 

slovní zásoba podle probíraných 
témat,   
(zájmy, záliby, škola, rozvrh hodin, 
orientace ve školní budově,  čas  a 
datum, poděkování, vyjádření 
souhlasu a odmítnutí) 
 

       odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a podobné otázky i 
pokládá 

- odpoví na otázky pomocí 
jednoduchých slovních 
spojení a vět a poskytne 
konkrétní informace 

- žák se zeptá na konkrétní 
informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

 
Tvoření otázek a odpovědí s použitím 
probírané slovní zásoby. 
(zájmy, školní rozvrh, oblíbené 
předměty) 

Čtení s porozuměním : 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům  

-porozumí jednoduchým nápisům, 
pokynům a instrukcím, se kterými 
se setkává v každodenním životě 
 

čtení s porozuměním jednoduchých 
pokynů a instrukcí , které jsou 
součástí  učebnicových textů  
porozumění nápisům ve  školní 
budově 



 149

rozumí slovům a 
jednoduchým větám, 
které se vztahují k 
běžným tématům  

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

práce s učebnicovými texty a 
slovníčkem učebnice, používání 
dvojjazyčného slovníku při  čtení  

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

 
-porozumí obsahu krátkého textu 
k tématům z každodenního života a 
najde konkrétní informace (o  
předmětech, osobách…) 
 

čtení různorodých učebnicových textů 
přiměřeného rozsahu podle 
probíraných témat s porozuměním tiše 
i nahlas, 
vyhledání informací, utvoření 
odpovědí na otázky  
 

Psaní: 
Žák: 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři  
 

 
 
-umí vyplnit jednoduchý formulář, 
který se týká jeho osoby  
 

 
 
Umí napsat svůj rozvrh hodin ve 
škole. 

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

-sestaví jednoduchá slovní spojení 
a věty 
-napíše krátký pozdrav, dotaz nebo 
vzkaz za použití základních 
zdvořilostních obratů ( oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 
 

Gramatické struktury a typy vět. 
Slovesa se změnou kmen. souhlásek. 
Zvratná slovesa. 
Skloňování osobních zájmen. 
Řadové číslovky, datum. 
Minulý čas. Vykání. 
Předložkové vazby odlišné od češtiny. 
Skloňování zájmen кто, что. 
Skloňování  podstatných jmen typu 
(магазин, портфель, школа, неделя, 
фотография ). 

stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

-písemně odpoví na krátké otázky 
či sdělení týkající se jeho osoby, 
rodiny, kamarádů.. 

seznamování pomocí inzerátu, 
psaní adresy na obálku 
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Předmět: Další cizí jazyk –Ruský jazyk 9.roč.         

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním 
Žák: 
rozumí jednoduchým        
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
pronášeny pomalu 
a s pečlivou výslovností 
a reaguje na ně  
 

Žák: 
-se řídí jednoduchými verbálními 
pokyny učitele 
 
-rozumí jednoduchým otázkám, 
které souvisejí s osvojovanými 
tématy, jsou-li pronášeny pomalu a 
s pečlivou výslovností  

 
-upevňování správných 
výslovnostních návyků a průběžná 
korekce chyb 
11.  
-poslech s porozuměním pokynů 
učitele a otázek učitele 

 
 
1a 
1c 
1d 
1e 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3a 
4d 
5d 
6a 
 
 
 

  
Čj – práce se 
slovníkem 
synonyma, 
antonyma 
 
Z - práce 
s mapou.  
Moskva, 
Petrohrad 
Praha 
 
 
OV- oslava 
Vánoc  a 
Velikonoc- zvyky 
a tradice. 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
 
5.1. 
5.2. 

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

-rozpozná známá slova a slovní 
spojení ( předměty, osoby, 
zvířata,čísla, časové údaje…) 
v pomalém  projevu 
 
-porozumí významu  slovních 
spojení  a smyslu jednoduchých vět 
v projevu, který je pronášen pomalu 
a zřetelně a vztahuje se 
k osvojovaným tématům 
 

-poslech s porozuměním slov a 
slovních spojení  a jednoduchých vět 
týkajících se probíraných témat  
 
 

       rozumí základním 
informacím v krátkých 
poslechových textech 
týkajících 
se každodenních témat 

-zachytí konkrétní informace 
v krátkém jednoduchém poslechu, 
který se vztahuje ke každodenním 
tématům 
 

-poslech s porozuměním monologů i 
dialogů rodilých mluvčích podle 
probíraných témat 
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Mluvení: 
Žák: 
       se zapojí do 
jednoduchých rozhovorů  
 

- použije základní zdvořilostní 
obraty (oslovení, pozdrav, 
poděkování) v rozhovorech 
 
-v jednoduchých rozhovorech 
poskytne informace o sobě, dalších 
osobách, předmětech a činnostech 
a na podobné informace se i zeptá 
 

otázky, odpovědi,  
dotazy na směr cesty,dialogy  
v obchodě, dialogy o zajímavostech 
ve městě, požádání o informaci a 
poděkování za ni 
 
poskytnutí informací, utvoření otázek 
a odpovědí na otázky 
 

5.3. 
 
 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
 

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

- představí se, sdělí svůj věk, 
bydliště,   a co se mu líbí /nelíbí za 
pomoci jednoduchých slovních 
spojení a vět 
 
-popíše předměty, které si kupuje  v 
obchodě, za použití jednoduchých 
slovních spojení a vět 

slovní zásoba podle probíraných 
témat,   
popis směru cesty,  
orientace ve městě, dopravní 
prostředky, 
nakupování, oblékání 
krátká  informace o zajímavých 
místech v Moskvě, Petrohradu a 
v Praze 
 

       odpovídá na 
jednoduché otázky 
týkající se jeho 
samotného, rodiny, 
školy, volného času 
a podobné otázky i 
pokládá  
 

- odpoví na otázky pomocí 
jednoduchých slovních 
spojení a vět  

- žák se zeptá na konkrétní 
informace, které se vztahují 
k osvojovaným tématům 

  

12. utváření otázek a odpovědí, 
13. reprodukce jednoduchých textů, 

dialogů, monologů osob 
z učebnice (rozhovory v obchodě, 
informace o směru cesty), 

popis obrázků se zajímavými místy 
z Moskvy a  Petrohradu 
14.  
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Čtení s porozuměním : 
Žák: 
rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům  

 
-porozumí jednoduchým nápisům, 
pokynům a instrukcím, se kterými 
se setkává v každodenním životě 
 

čtení s porozuměním jednoduchých 
pokynů a instrukcí , které jsou 
součástí  učebnicových textů  
porozumění nápisům ve  městě a v 
obchodě 

rozumí slovům a 
jednoduchým větám, 
které se vztahují k 
běžným tématům 

-rozpozná známá slova a slovní 
spojení v krátkém  písemném textu 
z běžného života a porozumí jim 
 
 

čtení různorodých učebnicových textů 
přiměřeného rozsahu podle 
probíraných témat s porozuměním tiše 
i nahlas 
 

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

 
-porozumí obsahu krátkého 
napsaného textu k tématům 
z každodenního života a najde 
konkrétní informace  

 
práce s učebnicovými texty a 
slovníčkem učebnice, odhad 
neznámých slov v textu 

Psaní: 
Žák: 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři  
 

 
 
-umí vyplnit jednoduchý formulář, 
který se týká jeho osoby a rodiny 
 

 
vyplnění rozvrhu hodin,formuláře, 
používání dvojjazyčného slovníku při  
písemném sdělení 

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

-sestaví jednoduchá slovní spojení 
a věty, ve kterých představí sebe, 
rodinu, kamarády 
 
-napíše krátký pozdrav, dotaz nebo 
vzkaz za použití základních 
zdvořilostních obratů ( oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) 

Gramatické struktury a typy vět. 
Časování sloves. 
Infinitivní věty typu - Что купить? 
Skloňování podst. jmen. 
Nesklonná podst. jména. 
Psaní  pozdravu či dopisu s použitím 
základních zdvořilostních obratů 
(oslovení, poděkování, rozloučení).  
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stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

 
-písemně odpoví na krátké otázky 
či sdělení týkající se jeho osoby, 
rodiny, kamarádů.. 

 
Psaní  e-mailu a odpověď na něj. 
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5.2 Matematika a její aplikace 
 

Klíčové kompetence s ohledem na očekávané výstupy v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech: 

 
Matematika a její aplikace 

 

1.   

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1.  vybírá a využívá pro efektivní řešení 
matematických  problémů  vhodné způsoby, 
metody a strategie samostatně či v kooperaci s 
ostatními žáky  

1.2.  vyhledává a třídí  informace a na základě jejich 
pochopení vyvozuje matematické zákonitosti 

1.3. pracuje  s obecně užívanými matematickými 
termíny, znaky a symboly, uvádí věci do 
souvislostí, propojuje poznatky z matematiky i 
ostatních oblastí, 

1.4. samostatně pozoruje, na základě osvojených 
matematických a geometrických znalostí odhaduje 
výsledky a porovnává je se skutečností – hodnotí 
úspěch svého odhadu 

1.5. na základě pochopení vlastností matematických 
operací a geometrických závislostí tyto využívá 
v tvůrčích činnostech 

 
 

2.  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

2.1 osvědčené matematické postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, 
sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 

2.2 pochopí zadaný matematický problém, promyslí a 
naplánuje jeho řešení, využívá k tomu matematických 
dovedností, vlastního úsudku a zkušeností  

2.3 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby 
řešení; užívá při řešení problémů logické a 
matematické postupy 

2.4 ověřuje prakticky správnost řešení problémů 

2.5 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí 
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3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

3.1 formuluje a vyjadřuje myšlenky a názory v logickém 
sledu formou zápisu, náčrtu, výpočtu geometrické 
konstrukce a odpovědi 

3.2 rozumí různým typům textů a grafů,  přemýšlí o nich, 
reaguje na ně 

3.3 naslouchá druhým lidem, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj 
názor a vhodně argumentuje 

3.4 rozumí běžně užívané základní matematické a 
geometrické symbolice 

3.5 konfrontuje své výsledky s výsledky ostatních, 
obhajuje své řešení a posuzuje jeho správnost 

 
4.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 
A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1 při řešení úkolu účinně spolupracuje s ostatními žáky 

4.2 spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření 
pravidel a příjemné pracovní atmosféry v týmu 

4.3 v případě nepochopení matematického problému 
požádá o pomoc pedagoga či spolužáka, též naopak 
umí pomoci, je-li o to požádán  

4.4 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, 
chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při 
řešení daného matematického úkolu 

 
 

 

5.   

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1 respektuje základní principy chování ke spolužákům i 
učitelům 

5.2 respektuje přesvědčení druhých lidí 

5.3 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 
společenské normy 

5.4 zapojuje se do školních i mimoškolních aktivit, které 
s matematikou souvisí 

 
 

6.  

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

6.1 dodržuje stanovená pravidla 

6.2 používá účelně vybavení a učební pomůcky (výukový 
software, geometrické pomůcky,..) 

6.3 přizpůsobuje se novým pracovním podmínkám 

6.4 respektuje a dodržuje pravidla učeben, které při výuce 
matematiky používá 
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MATEMATIKA 

Charakteristika předmětu: 
 

1. stupeň 
Výuka předmětu probíhá většinou v kmenových třídách. Přibližně jednou za 

měsíc dochází k využití počítačové učebny třídou daného ročníku. Matematika a její 
aplikace má časovou dotaci 4 – 5 – 5 -  4 - 4. 

Vzdělávací obor Matematika a její aplikace je rozdělen v 1. – 5. ročníku na čtyři 
tematické okruhy: Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, 
Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

Výuka matematiky směřuje k využívání matematiky v reálných situacích. Nabízí 
dovednosti nutné pro každodenní praktický život a řešení všedních i méně obvyklých 
situací, se kterými se žáci denně setkávají a které budou muset v životě řešit. 

Vzdělávání v oblasti Matematiky a její aplikace vede k seznámení a porozumění 
základních myšlenkových postupů a pojmů, symboliky, odhadům a zaokrouhlováním, 
ke schopnosti hledat podobnost i odlišnost útvarů, které se vyskytují kolem nás i 
k využívání prostředků výpočetní techniky. 

K  2. 9. 2013 byly aktualizovány výstupy ve 4. a 5. ročníku, které se zabývají 
znázorněním a porozuměním pojmů zlomky a záporná čísla 

 
2. stupeň 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 6., 7. a 8. ročníku  a  5 

hodin týdně v  9. ročníku na druhém stupni. Vzdělávací oblast klade důraz na 
porozumění základním myšlenkám, pojmům matematiky a jejich vzájemným 
vztahům.  

Žáci si osvojují matematické pojmy, algoritmy, symboliku. Učí se využívat získané 
vědomosti a dovednosti v praktickém životě. Matematické vzdělání vede žáky k 
přesnému vyjadřování, rozvíjí logické uvažování, důslednost, vytrvalost, pečlivost, 
schopnost sebekontroly, tvořivost, sebedůvěru. Matematika má ve vzdělání 
nezastupitelnou roli, prolíná celým vzdělávacím procesem na základní škole, tvoří 
osu vzdělávacího působení, vytváří předpoklady pro další studium a pro úspěšné 
uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy. Žáci využívají při práci výpočetní 
techniku, především kalkulátory a výukové programy. 

 
V souvislosti se zavedením nové vzdělávací oblasti Finanční gramotnost byla 
aktualizována matematika (9. ročník) : 

o rozšíření učiva finanční gramotnosti o pojmy deviza, valuta, převody 
měn 
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Předmět: Matematika – 1. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- používá 
přirozená čísla k 
modelování reálných 
situací, počítá 
předměty v daném 
souboru 

Žák: 
- v daném souboru počítá 
předměty 

 
Číslo a početní operace 
- obor přirozených čísel 

 
     PT 1a 

1b 
1c 
1ch 
 
 

 
Přečte zadání úkolů, 
píše číslice - ČJ 
Zpívá písničky, zná 
říkadla  s početní 
tématikou - HV 
Hraje hry 
s numerickou 
tematikou - TV 

 
KK 1.1 
      2.3 
      2.4 
      4.3 
      6.1 
 
  
 
 - vytváří soubory s 

daným počtem 
prvků 

- vytváří soubory s daným 
počtem prvků 

- obor přirozených čísel Početní divadélko-
Vv,Pv 

- provádí zpaměti 
jednoduché početní 
operace 
s přirozenými čísly 

- zpaměti sčítá a odčítá 
přirozená čísla do 20 bez 
přechodu přes desítku 

- obor přirozených čísel  

- čte, zapisuje a 
porovnává přirozená 
čísla do 20 užívá a 
zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 
 

- čte,  píše číslice 0– 20 
- řadí čísla podle velikosti 
- umí přečíst, zapsat, 
vypočítat příklady do 20 bez 
přechodu přes desítku (na 
sčítání a odčítání) 
- používá znaménka >,<,=,+,- 
- rozumí pojmu větší, menší, 
více, méně,… 

- zápis čísla v 
desítkové soustavě 

 



 158

- užívá lineární 
uspořádání; zobrazí 
číslo na číselné ose 

- čísla do 20 zakreslí na 
číselnou osu 

- číselná osa  

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

- vytváří a řeší jednoduché 
slovní úlohy na sčítání a 
odčítání 

- slovní úlohy s užítím 
osvojených početních 
operací 

Čte slovní úlohy, píše 

odpovědi ke slovním 

úlohám,dramatizace 

slovních úloh,  -  ČJ 

 

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

- umí se orientovat v prostoru 
(před, nahoře, vpravo, hned, 
za,…) 
- pojmenovává a rozlišuje 
jednoduché geometrické útvary 
- poznává geometrická tělesa 
– krychle, koule 
- podle barvy, tvaru, velikosti 
třídí geometrické tvary 

Geometrie v rovině a 
prostoru 
- základní útvary v 
rovině 

Kreslí geometrické 
obrazce, vystřihuje je 
a tvoří postavy, 
zvířata a domy - VV 
Orientuje se 
v prostoru (vpravo, 
vpřed, hned za,…) - 
TV 
Staví ze 
stavebnic,skládání 
krychle - Pv 

- popisuje 
jednoduché 
závislosti 
z praktického života 

- zná značku pro litr, metr, 
kilogram 

Závislosti, vztahy a 
práce s daty 

Určuje čas na 
hodinách - PRV 
Odhaduje vzdálenosti 
- TV 
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Předmět: Matematika – 2. ročník 
 

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák : 
- čte,zapisuje a  
porovnává               
přirozená čísla  do 
1000,užívá a 
zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

Žák : 
- spočítá prvky  
daného      
- souboru do 100 
(včetně) 
- tvoří konkrétní 
soubory(na            
počítadle,penězi,ve 
čtvercové síti apod.) 
s daným počtem prvků 
do 100 

číslo a početní operace, 
obor přirozených čísel do 
100, projekt Velikonoční 
pomlázka 

   
      KK 1.1 
            2.3 
            2.4 
            3.5 
            5.4 

  
 

- užívá lineární     
uspořádání  
- zobrazí číslo na     
číselné ose 

- orientuje se na 
číselné ose 
- určuje a ukazuje na 
číselné ose 
jednotky,desítky 
v oboru do 100 

zápis čísla v desítkové 
soustavě,číselná  osa 

Píše číslice 0-
100 - ČJ 

- provádí zpaměti 
jednoduché  početní 
operace přirozenými 
čísly 
 

- sčítá ,odčítá 
s přechodem  přes 
desítku v oboru č. do 
20 
- sčítá ,odčítá v oboru 
0-100 
- násobí a dělí 
v oboru malé násobilky 
(1,2,3,4,5) 

Násobení a dělení čísly  
0,1,2,3,4,5 
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- řeší a tvoří úlohy 
ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené 
početní operace 

- řeší praktické slovní 
úlohy s užitím 
osvojených početních 
operací 

- slovní úlohy 
-matematická olympiáda 
Klokan-kategorie Cvrček 

Čte slovní 
úlohy,tvoří a 
píše odpovědi 
ke slovním 
úlohám - ČJ 

- orientuje  se 
v čase,   provádí 
jednoduché převody 
jednotek času 

- zná časové 
jednotky(hodina,minuta,
sekunda) 

 -  orientace v čase  Orientuje se 
v čase - Pr 

- doplňuje tabulky 
schémata, 
posloupnosti čísel 
 

- umí znázorňovat  na 
číselné ose,doplňuje 
tabulky 

- číselná osa, tabulky,  

- rozezná,pojmenu
je, vymodeluje a 
popíše základní 
rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa; 
nachází v realitě 
jejich reprezentaci 

- pojmenuje 
geometrická tělesa-
krychle,koule,kvádr, 
- válec, kužel, jehlan 

Geometrie v rovině a 
v prostoru 
- bod, lomená čára , 
přímka, polopřímka, 
úsečka, čtverec, 
obdélník, trojúhelník,  
kruh 
-Interaktivní tabule-
rýsování v rovině. 

Skládaní 
obrázku 
z geometrických 
tvarů-Pv 
Stavby 
z geometrických 
těles-Pv 
 

- porovnává 
velikosti útvarů,měří 
a odhaduje délku 
úsečky 

- vyznačí bod,rýsuje 
přímku,polopřímku a 
úsečku 
- porovnává délky 
úseček 
- měří v cm 

- lomená 
čára,přímka,polopřímka, 
úsečka 
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Předmět: Matematika – 3. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák: 
- čte, zapisuje a 
porovnává přirozená 
čísla do 1000, užívá 
a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 

Žák: 
- čte a píše trojciferná 
čísla  
- čísla do 1000 
vzájemně porovnává 

 
Číslo a početní operace 
- zápis čísla                 
v desítkové soustavě 
 

 
1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
6b 

 
Zaznamenává  
údaje na 
časovou osu - 
PRV 

 
1.1 
1.4 
2.1 
2.4 
4.2 
4.3 
5.4 
6.1 
6.2 
6.4 

     
 
 

- užívá lineární 
uspořádání;  zobrazí 
číslo na číselné ose 

- čísla zaznamenává         
na číselné ose 

- číselná osa 
 

 

- provádí zpaměti 
jednoduché početní 
operace 
s přirozenými čísly 

- sčítá a odčítá 
- násobí a dělí čísly 6, 
7, 8, 9, 10 
- násobí a  dělí 
dvouciferná čísla 
jednociferným 
-    dělí se zbytkem 

- násobilka 
- vlastnosti početních 
operací s přirozenými 
čísly 

 

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

- řeší slovní úlohy, 
které   vedou 
k násobení 
dvouciferného čísla 
jednociferným a dělení 
dvouciferného čísla 
jednociferným 
- odhaduje výsledky 

- slovní úlohy s užitím 
osvojených početních 
operací 
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- orientuje se 
v čase, provádí 
jednoduché převody 
jednotek času 

- převádí vzájemně 
časové jednotky 

Závislosti a práce s 
daty 
- závislosti a       
jejich vlastnosti 

 

- doplňuje tabulky, 
schémata, 
posloupnosti čísel 

- čte a sestavuje   
tabulky ze získaných 
údajů 

- závislosti a       
jejich vlastnosti 
 

 

rozeznává, 
pojmenuje, 
vymodeluje a popíše 
základní rovinné 
útvary a jednoduchá 
tělesa;  nachází 
v realitě jejich 
reprezentaci 
 
 
 
 
 

rozlišuje a rýsuje 
přímku, polopřímku, 
úsečku 
rozlišuje rovnoběžky a 
různoběžky 
vyznačuje průsečík 
dvou různoběžek 
poznává čtverec, 
obdélník, kružnici, kruh, 
trojúhelník, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník 
 
 

Geometrie v rovině 
základní útvar v rovině – 
lomená čára, přímka, 
úsečka, polopřímka, 
čtverec, obdélník, 
kružnice, kruh, 
trojúhelník, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník 
základní útvary 
v prostoru – kvádr, 
krychle, koule 
délka úsečky, jednotky, 
převody 

Tvoří výtvarné 
práce pomocí 
geometrických 
útvarů – VV 
Pracuje se 
stavebnicemi - 
PČ 

rozezná a modeluje 
jednoduché 
souměrné útvary v 
rovině 

-nachází střed úsečky osově souměrné útvary v 
rovině 

 

- měří a odhaduje 
odhaduje délku 
úsečky 

- rýsuje délku dané 
úsečky 
- měří s přesností na 
milimetry 

- délka úsečky, 
jednotky, převody 
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Předmět: 
Matematika a její 
aplikace – 4. ročník 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák:  
využívá při 
pamětném i 
písemném počítání 
komutativnost a 
asociativnost sčítání 
a násobení 
 

Žák: 
pamětně sčítá a odčítá čísla, 
která mají nejvýše dvě číslice 
různé od nuly 
využívá komutativnost a 
asociativnost 
 

 
Číslo a početní operace 
písemné algoritmy početních 
operací 
 obor přirozených čísel 
vlastnosti početních operací 
s přirozenými čísly 

 
1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
6a 
6b 
6g 

        1.1 
      1.3 
      1.4 
      2.1 
      2.3 
      2.4 
      3.4 
      4.2 
      4.3 
      5.1     
      5.2     
      5.4 
      6.1 
      6.2 
      6.4 

-  provádí písemné   
početní operace 

-  písemně sčítá a odčítá 
- písemně násobí 
- písemně dělí      
jednociferným číslem 

- písemné sčítání, 
odčítání, násobení 
-  písemné dělení 
jednociferným dělitelem 

  

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

- provádí odhady a kontrolu 
výsledků 
- zaokrouhluje na            
desítky, stovky, tisíce, 
desetitisíce,  statisíce 

- obor přirozených čísel Odhaduje a 
zaokrouhluje 
výsledky při 
sportovních 
výkonech - TV 

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

- v oboru přirozených čísel 
používá osvojené početní 
operace  při řešení úloh 

- obor přirozených čísel 
- násobilka 
- vlastnosti početních 
operací s přirozenými čísly 
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- modeluje a určí 
část celku, používá 
zápis ve formě 
zlomku 

- vysvětlí a znázorní vztah 
mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou zlomkem na 
příkladech z běžného života 
- využívá názorných obrázků 
k určování zlomku 
- vyjádří celek z jeho dané 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny 

- čitatel, jmenovatel, 
zlomková čára 
- celek, část, zlomek 
- polovina, čtvrtina, třetina, 
pětina, desetina 
- řešení a tvorba slovních 
úloh k určování zlomku z 
celku 

Rozdělí celek na 
části zlomku – 
TV,VV,PČ 
 

- porovnává  
zlomky se stejným 
jmenovatelem 
v oboru kladných 
čísel 

- porovná zlomky se stejným 
jmenovatelem 

- řešení a tvorba slovních 
úloh z reálného života 

Měření - PŘ 

vyhledává, sbírá a 
třídí data 

dokáže získat a roztřídit 
vyhledané údaje 

Závislosti, vztahy a práce s 
daty  
diagramy, grafy,  tabulky, 
jízdní řády 

 Řadí 
chronologicky 
letopočty a data 
– VL  

čte a sestavuje 
jednoduché tabulky 
a diagramy  

ze zadaných údajů sestavuje 
tabulky, údaje třídí a 
vyhodnocuje 

diagramy, grafy, tabulky Zaznamenává 
naměřené 
hodnoty do 
tabulek – PŘ 
Popisuje 
závislosti 
měřených údajů 
– ČJ 
Řadí sportovní 
výsledky - TV 
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narýsuje a znázorní 
základní rovinné 
útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník 
a kružnici); užívá 
jednoduché 
konstrukce 

narýsuje kružnici s daným 
středem a poloměrem 

Geometrie v rovině a 
prostoru 
základní útvary v rovině – 
lomená čára, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtverec, 
kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník 
 

Kreslí, maluje 
rovinné a 
prostorové 
útvary - VV 

- sestrojí 
rovnoběžky a 
kolmice 

- určí vzájemnou polohu 
dvou přímek 
- sestrojí rovnoběžku 
s danou přímkou 
- pomocí trojúhelníku s 
ryskou sestrojí kolmici k dané 
přímce 

- vzájemná poloha dvou 
přímek  v rovině; 
rovnoběžky, různoběžky, 
průsečík 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166

 
Předmět: 
Matematika a její 
aplikace – 5. ročník 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
-využívá při 
pamětném i 
písemném počítání 
komutativnost a 
asociativnost sčítání 
a násobení 

Žák: 
-seznamuje se 
s přirozenými    
 čísly 
-pamětně a písemně sčítá, 
odčítá, násobí a dělí  
přirozená čísla 
 
 

 
Číslo a početní operace 
početní výkony s přirozenými 
čísly a jejich vlastnosti 
principy komutativnosti a 
asociativnosti 
 
 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
2a 
6a 
6b 
6g 

        1.1 
      1.2 
      1.3 
      1.4 
      2.1 
      2.3 
      2.4 
      3.1 
      3.4 
      3.5 
      4.1 
      4.2 
      4.3 
      5.1 
      5.2 
      5.4 
      6.1 
      6.2 
      6.3 

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

-zaokrouhluje přirozená 
čísla s požadovanou 
přesností  
-zapisuje, porovnává 
přirozená čísla a zobrazuje 
je na číselné ose 
-kontroluje výpočty 
 

odhady výsledků, 
kontroly výpočtů 

Zaokrouhluje a 
odhaduje počty 
obyvatel,  plochy 
území států,… - 
VL 
Porovnává 
vzdálenosti, 
velikosti 
vesmírných těles 
- PŘ  
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-provádí písemné 
početní operace 
v oboru přirozených 
čísel 

-písemně sčítá až čtyři 
přirozená čísla  
-písemně odčítá dvě 
přirozená čísla -písemně 
násobí až čtyřciferným 
činitelem a dělí 
dvouciferným dělitelem 
 

písemné algoritmy početních 
operací 

        6.4 

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

-řeší jednoduché  i složené 
slovní úlohy vedoucí 
k jednomu nebo dvěma 
výpočtům s přirozenými 
čísly 

užití vlastností početních 
operací s přirozenými čísly 

  

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

- vysvětlí a znázorní 
vztah mezi celkem a jeho 
částí vyjádřenou zlomkem 
na příkladech z běžného 
života 
- využívá názorných 
obrázků k určování zlomku 
vyjádří celek z jeho dané 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny 

- čitatel, jmenovatel, zlomková 
čára 
- celek, část, zlomek 
- polovina, čtvrtina, třetina, 
pětina, desetina 
řešení a tvorba slovních úloh 
k určování zlomku z celku 

Rozdělí celek na 
části zlomku – 
TV,VV,PČ 
 

- porovnává , sčítá 
a odčítá zlomky se 
stejným 
jmenovatelem 
v oboru kladných 
čísel 

- porovná zlomky se 
stejným jmenovatelem 
- sčítá a odčítá zlomky 
se stejným jmenovatelem 
pomocí názorných obrázků 
a tyto početní operace 
zapisuje 

- řešení a tvorba slovních úloh 
z reálného života 
- využítí názorných obrázků 
(např. čtvercová síť, kruhový 
diagram, číselná osa) 

Měření - PŘ 
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- přečte zápis 
desetinného čísla a 
vyznačí na číselné 
ose 

- vysvětlí a znázorní 
vztah mezi celkem a jeho 
částí vyjádřenou 
desetinným číslem na 
příkladech z běžného 
života 
- přečte, zapíše, 
znázorní desetinná čísla 
v řádu desetin a setin na 
číselné ose, ve čtvercové 
síti nebo v kruhovém 
diagramu 
- porovná desetinná čísla 
v řádu desetin a setin 
-desetinná čísla sčítá, 
odčítá, 
- desetinná čísla násobí, 
dělí   
 přirozenými čísly, deseti , 
stem 
-desetinná čísla 
zaokrouhluje  
-pracuje s jednotkami 
délky,  
hmotnosti, času, objemu,  
obsahu 
-  

- desetinné číslo  
- porovnávání desetinných čísel  
- využití názorných obrázků 
(např. čtvercová síť, kruhový 
diagram, číselná osa) 
-jednotky délky, hmotnosti,  
 času, objemu, obsahu 

Nakupuje ve 
státech EU 
(platidlo euro) – 
VL 
Měří sportovní 
výkony - TV 
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- porozumí 
významu znaku „-„ 
pro zápis celého 
záporného čísla a 
toto číslo vyznačí na 
číselné ose  

- znázorní na číselné 
ose, přečte, zapíše a 
porovná celá čísla 
v rozmezí – 100 až + 100  
- nalezne reprezentaci 
záporných čísel v běžném 
životě 

- číselná osa (kladná a záporná 
část) - měření teploty, vyjádření 
dlužné částky 
 
 
 
 

Měření teploty - 
PŘ 

-vyhledává, sbírá a 
třídí data 

- umí pracovat s daty 
- počítá aritmetický průměr 
 
 

Závislosti, vztahy a práce s 
daty závislosti a jejich vztahy 
-aritmetický průměr 
 

Seznamuje se 
s jízdními řády - 
VL 

-čte  a sestavuje  
jednoduché tabulky 
a diagramy 

 
-užívá desetinné číslo v 
praktických situacích 
-vyznačuje souřadnice 
bodů 
 

 
diagramy,grafy, tabulky, jízdní 
řády 
-souřadnice bodů 

Čte, popisuje a 
vyhodnocuje  
tabulky a 
schémata – ČJ 
Řadí letopočty 
na časovou 
přímku - VL 



 170

- načrtne a sestrojí 
rovinné útvary 

-ovládá konstrukci 
obdélníku, čtverce, rýsuje 
rovnostranný a 
rovnoramenný, pravoúhlý, 
obecný trojúhelník , 
mnohoúhelníky 
-používá délkové jednotky 
-rýsuje rovnoběžky a 
kolmice 
-sčítá a odčítá graficky a 
početně délku úsečky, 
zjišťuje délku lomené čáry, 
mnohoúhelníku 
 
 
 

Geometrie v rovině a prostoru 
konstrukce obdélníku, čtverce, 
rovnostranného a 
rovnoramenného trojúhelníku, 
pravoúhlého a obecného 
-jednotky délky 
- rovnoběžky a kolmice 
-základní útvary v rovině 
 

Užije 
geometrické 
útvary v kresbě - 
VV 

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

-počítá obsah daného 
geometrického útvaru ve 
čtvercové síti  
-užívá základní jednotky 
obsahu 
-počítá povrch krychle a 
kvádru 
 

- obvod a obsah obrazce  
- jednotky obsahu 
 
 
 

 

- rozpozná a 
znázorní ve 
čtvercové síti 
jednoduché osově 
souměrné útvary a 
určí osu 
souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

- poznává osově souměrné 
útvary 
-rozpozná, pojmenuje 
jednoduchá tělesa 
 
 
 

- osová souměrnost 
-stavby z krychlí 
 
 
 

Skládanky, 
vystřihovánky – 
PV 
Jednoduchá 
projekce 
interiéru - VV 
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- řeší jednouché 
praktické slovní 
úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do 
značné míry 
nezávislé na 
obvyklých 
postupech a 
algoritmech školské 
matematiky 

-řeší netradiční slovní 
úlohy s využitím logických 
úvah 

Nestandardní aplikační úlohy 
a problémy 
- slovní úlohy 
- číselné a obrázkové řady 

Formuluje a píše 
odpovědi 
k vyřešeným 
úlohám - ČJ 
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Předmět:   matematika a její aplikace   -  6. ročník 
                   

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- provádí početní 
operace v oboru 
přirozených čísel 

Žák: 
-  provádí pamětné i písemné 
operace v oboru přirozených 
čísel 
 

Opakování učiva z 1. stupně 
Početní operace 
s přirozenými čísly 
- zaokrouhlování, porovnávání, 
znázorňování na číselné ose 

     PT 1.a 
1.b 
1.c 
1.d 
1.e 
1.f 
1.g 
1.h 
1.c
h 
4.b 
6.b 

 

Fyzika –  
Měření délky 
 
objem těles 
 
využití 
matematického 
aparátu k řešení 
fyzikálních úloh 
 
Informační a 
komunikační 
technologie – 
využívání 
vzdělávacího 
software 
 
základní 
dovednosti 
v práci s VP 
 
Výtvarná 
výchova –
výtvarné pojetí 
(osová 

     KK 1.4 
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.3 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5.1 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

 
 
 

- užívá logickou 
úvahu a kombinační 
úsudek při řešení 
úloh a problémů     
 

- chápe základní principy 
číselných řad 
- dokáže doplnit jednoduché 
řady 
- sám či ve skupině vytvoří 
vlastní číselnou řadu 

Číselné a logické řady 
- číselné a obrázkové analogie 
- řešení početních hlavolamů a 
hříček 
 

- narýsuje základní 
geometrické útvary 
 
 
- určuje velikost úhlu 
měřením a výpočtem 
 

- charakterizuje a třídí základní 
rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa 
- měří, odhaduje délku úsečky  
- narýsuje a změří  úhel dané 
velikosti pomocí úhloměru 
- užívá jednotky stupeň, minuta 
- rozpozná úhel ostrý, pravý, 
tupý, přímý, vypuklý - vyznačí 
úhly vedlejší,vrcholové,  
souhlasné,střídavé. 
- sčítá a odčítá úhly graficky i 
početně 
- násobí a dělí úhel početně i 

Rýsování základních 
geometrických útvarů 
 - jednoduché konstrukce 
 
 
Úhel a jeho vlastnosti 
- odhady a měření úhlů, - - 
sčítání, odčítání úhlů, - - úhly 
malé i větší 
- osa úhlu, násobek úhlu 
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graficky 2. souměrnost) 
 
Zeměpis –  
Určování 
zeměpisné 
polohy (stupně)  
  
  
  
  
  
  
  
  

- provádí početní 
operace v oboru 
desetinných čísel   
 

- provádí písemné i pamětné 
operace v oboru des. čísel 
- zaokrouhluje, porovnává, 
znázorňuje na  
číselné ose 
- osvojí si algoritmus pro dělení 
desetinných čísel. -  provádí 
odhady podílů a kontroly 
výsledků. 
-orientuje se v situacích 
z každodenního života, v nichž 
se využívá nejjednoduššího 
vyjádření přirozeným číslem, 
desetinným číslem a 
desetinným zlomkem 

Početní operace 
s desetinnými čísly  
- porovnávání, zaokrouhlování 
- jednoduché slovní úlohy 
 

- určí obsah, obvod  
čtverce, obdélníku 
 
 
 
 
 
- převádí jednotky  
délky, obsahu 
 
- zná základní 
geometrická tělesa 
- načrtne a sestrojí 

- odhaduje a vypočítá obsah a 
obvod obdélníku, čtverce 
- řeší slovní úlohy z praxe na 
výpočet obvodů a obsahů 
čtverce a obdélníka, na 
výpočty objemů a povrchů 
kvádru, krychle. 
- převádí jednotky délky, 
obsahu, hmotnosti, 
orientuje se v krychlových 
jednotkách, převádí jednotky 
krychlové a duté míry 
- k výpočtu objemu a povrchu 

Obvody a obsahy 
- počítání obvodů a obsahů 
 
 
 
 
 
 
Převody 
- převádění jednotek délky, 
obsahu, hmotnosti, objemu 
 
Kvádr a krychle 



 174

sítě základních těles, 
- odhaduje a vypočítá 
objem a povrch těles 
 

krychle, kvádru využívá vzorce 
- sestrojí sítě těles, tato tělesa 
načrtne. 
 

- geometrická tělesa: krychle, 
kvádr  
– síť a povrch, objem 
 

- řeší situace s 
využitím dělitelnosti 
v oboru přirozených 
čísel    
 

- určuje násobky a dělitele 
daného čísla. 
- používá znaky dělitelnosti 2, 
3, 5, 10, 9,  6, 4, 8 
- najde nejmenší společný 
násobek 2 – 3 čísel, největšího 
společného dělitele těchto čísel 
- rozpozná čísla soudělná a 
nesoudělná 
- dělitelnosti přirozených čísel 
využívá k řešení slovních úloh 
z praxe 

Dělitelnost přirozených čísel 
 - prvočíslo, číslo složené, 
násobek, dělitel 
- nejmenší společný násobek, 
největší společný dělitel 
- kritéria dělitelnosti 
 

- určí a charakterizuje 
rovinný útvar 
trojúhelník, analyzuje 
jeho vlastnosti  
 

- třídí a popisuje trojúhelníky 
- sestrojí trojúhelník dle věty 
sss 
- určí velikosti vnitřních a 
vnějších úhlů 
 

Trojúhelník 
- součet vnitřních úhlů, třídění 
trojúhelníků 
 

- načrtne a sestrojí 
obraz rovinného 
útvaru v  osové i 
středové souměrnosti
- určí osově i středově 
souměrný útvar 
 

- pomocí průsvitného papíru i 
měřením ověří vlastnosti 
shodných geometrických 
obrazců. 
- rozezná a modeluje 
jednoduché souměrné útvary 
v rovině 
- sestrojí obraz v osové i 
středové souměrnosti. 
- určí osu souměrnosti osově 

Osová, středová souměrnost  
- shodné útvary 
- osová souměrnost 
- osově souměrné útvary 
- středová souměrnost 
- středově souměrné útvary 
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souměrného obrazce 
- určí střed souměrnosti 
středově souměrného obrazce 

- užívá logickou 
úvahu a kombinační 
úsudek při řešení 
úloh a problémů   
- vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data 
   

- řeší úlohy na prostorovou 
představivost 
- aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti  
z různých oblastí 
- vytváří a čte diagramy 

Logické úlohy 
- obrázkové analogie 
- geometrické hříčky 
Grafy 
- procházky po čtvercové síti 
- čtení z grafu 
- základní interpretace dat 
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Předmět:   matematika a její aplikace   -  7. ročník 
                   

Očekávané 
výstupy z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 
- provádí početní 
operace se zlomky 
 

Žák: 
 
- převede zlomek na  
desetinné číslo a naopak. 
- uvede daný zlomek na 
základní tvar 
- upraví smíšené číslo na 
zlomek a nepravý zlomek na 
smíšené číslo 
- porovná dva zlomky. 
- zobrazí daný zlomek na 
číselné ose. 
- sčítá a odčítá, násobí a dělí 
zlomky 
- upraví složený zlomek. 
- užívá zlomky při řešení 
praktických situací 
- řeší slovní úlohy vedoucí 
k základním operacím se 
zlomky 
 

Opakování učiva ze 6. 
ročníku 
Zlomky 
-čtení a zápis zlomku 
-zobrazení na číselné ose 
-rozšiřování a krácení 
zlomků 
-vztah mezi zlomky a 
desetinnými  čísly 
-převrácený zlomek 
-smíšené číslo 
-početní operace se zlomky 
-složený zlomek 
 

 
 
     PT 1.a 

1.b 
1.c 
1.d 
1.e 
1.f 
1.g 
1.h 
1.ch 
1.i 
4.b 
6.b 
6.g 

 
 

  
 
Fyzika - využití 
matematického 
aparátu k řešení 
fyzikálních úloh 
 
Informační a 
komunikační 
technologie – 
využívání 
vzdělávacího 
software, základní 
dovednosti v práci 
s VP 
 
Výtvarná 
výchova –
výtvarné pojetí 
(středová 
souměrnost) 

     KK 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.3 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5.1 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 
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- analyzuje 
vlastnosti 
trojúhelníka 
- načrtne a sestrojí 
trojúhelníky 
- využívá  
matematickou 
symboliku 
-užívá 
k argumentaci věty o 
shodnosti 
trojúhelníků 

- v trojúhelníku sestrojí výšky, 
těžnice, střední příčky 
- nalezne střed,  určí poloměr 
kružnice opsané a vepsané 
- pozná shodné útvary 
- v praxi umí použít věty o 
shodnosti trojúhelníků 
- sestrojí trojúhelník podle 
věty sss, sus, usu 
- zapíše postup konstrukce 
pomocí symboliky 
 

Trojúhelníky, shodnost 
trojúhelníků 
- výšky, těžnice, střední 
příčky 
- kružnice opsaná a vepsaná 
-shodnost geometrických 
útvarů 
-shodnost trojúhelníků 
- věty sss, sus,usu 
- konstrukční úlohy  
 

 
 
Zeměpis – 
geografická 
topografie – 
měřítko mapy 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.4 
 

- užívá logickou 
úvahu a kombinační 
úsudek při řešení 
úloh a problémů     
 

- řeší logické úlohy a 
matematické hádanky 
- umí doplnit jednoduché 
číselné a obrázkové rébusy 

Číselné a obrázkové 
analogie 
- rébusy, logické úlohy, 
číselné a obrázkové 
analogie 

- provádí početní 
operace v oboru 
celých čísel 

- dovede zapsat a znázornit 
na číselné ose čísla kladná i 
záporná  
- určí absolutní hodnotu čísel 
pomocí číselné osy 
- porovná dvě celá čísla 
- sčítá, odčítá, násobí a dělí 
dvě celá čísla. 
- své poznatky využívá 
k řešení a tvoření 
jednoduchých slovních úloh 
z praxe 
- konkretizuje užití 
záporných čísel v praxi 
 

Celá čísla 
. znázorňování celých čísel 
na číselné ose 
-absolutní hodnota celého 
čísla 
-porovnávání 
početní operace s celými 
čísly 
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- načrtne a sestrojí 
rovnoběžníky 
- využívá  
matematickou 
symboliku 
- charakterizuje a 
třídí rovnoběžníky 
- odhaduje a 
vypočítá obsah a 
obvod rovnoběžníků 
 

- podle vlastností rozliší 
jednotlivé druhy 
rovnoběžníků 
- sestrojí rovnoběžník, 
zapíše postup konstrukce 
- vypočítá obvod a obsah 
rovnoběžníku .¨ 
- řeší slovní úlohy z praxe 
vedoucí k výpočtu obvodu a 
obsahu rovnoběžníku 
 

Rovnoběžník 
- čtyřúhelníky a 
rovnoběžníky 
- výšky a úhlopříčky 
rovnoběžníku 
- konstrukce rovnoběžníku 
-obvod a obsah 
rovnoběžníku 

-řeší modelováním a 
výpočtem situace 
vyjádřené poměrem 
-pracuje s měřítky 
map a plánů 
 

- porovná dvě veličiny 
poměrem 
- daný poměr zjednoduší 
krácením 
- zvětší (zmenší) danou 
hodnotu  v daném poměru 
- rozdělí celek na dvě (tři) 
části v daném poměru 
- řeší slovní úlohy z praxe 
s využitím poměru. 
- využívá dané měřítko při 
čtení map, při zhotovování 
jednoduchých plánů 
 

Poměr 
- rozšiřování a krácení 
poměru 
- počítání s poměry 
- postupný poměr 
- měřítko plánu a mapy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- určuje vztah přímé - určí, zda daná závislost je Přímá a nepřímá úměrnost 
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anebo nepřímé 
úměrnosti 
- vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data 
-porovnává soubory 
dat 
- účelně využívá 
kalkulátor 
 
 

nebo není  
přímá (nepřímá) úměrnost a 
své tvrzení zdůvodní 
- zapíše tabulku přímé 
(nepřímé) úměrnosti  
- zakreslí graf přímé 
(nepřímé) úměrnosti  
-  zakreslí bod o daných 
souřadnicích v pravoúhlé 
soustavě souřadnic 
- přečte souřadnice bodu 
vyznačeného v pravoúhlé 
soustavě souřadnic 
- řeší slovní úlohy s využitím 
vztahů přímé a nepřímé 
úměrnosti 
- řeší slovní úlohy pomocí 
trojčlenky. 

- přímá a nepřímá úměrnost 
- trojčlenka 
- pravoúhlá soustava 
souřadnic v rovině 
- graf přímé a nepřímé 
úměrnosti 
 
 

- načrtne a sestrojí 
rovnoběžníky 
- využívá  
matematickou 
symboliku 
- odhaduje a 
vypočítá obsah a 
obvod rovnoběžníků 
 

- sestrojí lichoběžník, zapíše 
postup konstrukce. 
- pomocí vzorce vypočítá 
obvod a obsah trojúhelníku a  
lichoběžníku 
- řeší slovní úlohy z praxe 
vedoucí k výpočtu obvodu a 
obsahu lichoběžníku, 
trojúhelníku 
 

Trojúhelník a lichoběžník 
- obsah trojúhelníku 
- obsah a obvod 
lichoběžníku 
- konstrukce lichoběžníku 

- určuje a 
charakterizuje 
hranoly 
- odhaduje a 

- načrtne obrazy hranolů 
- načrtne a sestrojí síť 
hranolu s rovnoběžníkovou, 
trojúhelníkovou nebo 

Hranol 
- hranoly a jejich sítě 
- povrchy a objemy hranolů 
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vypočítává objem a 
povrch hranolů 
- načrtne a sestrojí 
sítě hranolů 
 

lichoběžníkovou podstavou 
- pomocí užití vzorců 
vypočítá povrch a objem 
těchto hranolů 
- načrtne obrazy hranolů 
- řeší slovní úlohy z praxe 
vedoucí k výpočtu objemu a 
povrchu hranolů 
 

- řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost 

- řeší netradiční geometrické 
úlohy na prostorovou 
představivost 
- řeší obrázkové řady 
- sám či ve skupině tvoří 
vlastní obrázkové řady 

Geometrické úlohy 
- hlavolamy, tangram, 
netradiční geometrické  
úlohy  
- obrázkové analogie 
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Předmět: matematika a její aplikace   -  8. ročník  
  

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- provádí početní 
operace v oboru 
racionálních čísel 
- užívá různé způsoby 
kvantitativního vyjádření 
vztahu celek – část 
(přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, 
procentem) 
- účelně využívá 
kalkulátor 

Žák: 
- zobrazí racionální číslo na 
číselné ose,  
- porovnává racionální čísla. 
- provádí početní operace 
v oboru racionálních čísel 
- uvědomuje si vztah mezi 
zlomkem a desetinným číslem  
- řeší reálné situace v oboru 
celých a racionálních čísel 
 
 

Opakování učiva ze 7. 
ročníku 
Racionální čísla 
- záporná desetinná čísla 
a záporné zlomky 
- početní operace 
s racionálními čísly 

     PT 1.a 
1.b 
1.c 
1.d 
1.e 
1.f 
1.g 
1.h 
1.ch 
1.i 
1.ch 
2.a 
4.b 
6.b 
6.g 

Fyzika 
zápis jednotek 
fyzikálních 
veličin 
 
vztahy mezi 
veličinami 
 
řešení 
fyzikálních úloh 
  
  
  
  
  
  
  

     KK 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
3.1 
3.2 
3.3 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

 

- řeší aplikační úlohy na 
procenta (i pro případ, 
že procentová část je 
větší než celek) 
- účelně využívá 
kalkulátor 

- určí, kolik procent je daná část 
z celku 
- určí, jak velkou část celku tvoří 
daný počet procent 
- určí celek z dané části a 
příslušného počtu procent 
- své poznatky využívá k řešení 
slovních úloh s procenty 
 

Procenta, úroky 
- procenta 
- slovní úlohy na 
procenta řešené 
trojčlenkou 
 

-provádí početní 
operace v oboru 
racionálních čísel 
- účelně využívá 
kalkulátor 

- určí druhou mocninu a druhou 
odmocninu pomocí tabulek a 
kapesního kalkulátoru 
- k výpočtu délky strany 
v pravoúhlém trojúhelníku 

Druhá mocnina a 
odmocnina 
- odhady a výpočty 
mocnin a odmocnin 
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 používá Pythagorovu větu 
- řeší slovní úlohy vedoucí 
k užití Pythagorovy věty 
- provádí základní početní 
operace s mocninami 
 

Pythagorova věta  
- Pythagorova věta v 
rovině 
- Pythagorova věta 
v prostoru 
Mocniny s přirozeným 
mocnitelem 
- pravidla pro počítání s 
mocninami 
 

- zdůvodňuje a využívá 
polohové a metrické 
vlastnosti rovinných 
útvarů -kruhu, kružnice, 
přímky při řešení úloh 
- odhaduje a vypočítává 
obvody a obsahy kruhu- 
odhaduje a vypočítává 
délku kružnice 

- sestrojí tečnu ke kružnici 
v daném bodu kružnice 
- sestrojí tečnu ke kružnici 
z daného bodu ležícího vně 
kružnice pomocí Thaletovy věty 
- určí vzájemnou polohu přímky 
a kružnice. 
- používá základní pravidla 
přesného rýsování 
- vypočítá obvod, obsah kruhu 
- pomocí vzorců řeší slovní 
úlohy vedoucí k obvodu a 
obsahu kruhu, délce kružnice 

Kružnice a kruh 
- kružnice a kruh 
- vzájemná poloha 
kružnice a přímky, dvou 
kružnic 
- Thaletova věta 
- délka kružnice a obsah 
kruhu 
 

- odhaduje a vypočítává 
objem a povrch válce 
- načrtne a sestrojí sítě 
válce 

- řeší slovní úlohy vedoucí 
k výpočtu objemu a povrchu 
válce, převodu jednotek. 
- sestrojí síť válce 

Válec 
- válec  jeho síť 
- povrch a objem válce 

- matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných 
- určí hodnotu výrazu 

- řeší jednoduché situace 
s využitím proměnných 
- určí hodnotu daného číselného 
výrazu 
- zapíše slovní text pomocí 

Výrazy a mnohočleny 
- číselné výrazy 
- výrazy s proměnnými 
- početní operace 
s mnohočleny 
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- sčítá a násobí 
mnohočleny 
- provádí rozklad 
mnohočlenu na součin 
pomocí vzorců a 
vytýkáním 

výrazů s proměnnými 
v jednoduchých případech 
- sčítá a odčítá mnohočleny 
- násobí výraz jednočlenem, 
dvojčlenem, trojčlenem 
- upraví výraz vytýkáním před 
závorku 
- užívá vzorce (a + b)2, (a - b)2, 
a2 – b2 

- rozklad mnohočlenů na 
součin 
- vzorce 
 

- využívá pojem 
množina všech bodů 
dané vlastnosti 
k charakteristice útvaru 
a k řešení polohových a 
nepolohových 
konstrukčních úloh 
- načrtne a sestrojí 
základní rovinné útvary 
- využívá potřebnou 
matematickou 
symboliku 

- používá základní pravidla 
přesného rýsování 
- sestrojí rovnoběžky s danou 
přímkou v dané vzdálenosti 
- sestrojí trojúhelníky a 
čtyřúhelníky zadané různými 
prvky, provede rozbor 
konstrukční úlohy, zapíše 
postup konstrukce  

Konstrukční úlohy 
 
- množiny bodů v rovině 
- konstrukce trojúhelníků 
- konstrukce čtyřúhelníků 

- formuluje a řeší 
reálnou situaci pomocí 
rovnic 

- rozliší pojmy rovnost a rovnice 
- na základě ekvivalentních 
úprav řeší lineární rovnice a 
ověřuje správnost svého 
výsledku 

Rovnice 
- jednoduché i složitější 
rovnice 
- ekvivalentní úpravy 
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Předmět: 
Matematika 9. roč. 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- analyzuje a řeší 
jednoduché 
problémy 
- modeluje konkrétní 
situace, v nichž 
využívá 
matematický aparát 
v oboru celých a 
racionálních čísel 
- matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných 
 
- užívá logickou 
úvahu a kombinační 
úsudek při řešení 
úloh a problémů a 
nalézá různá řešení 
předkládaných nebo 
zkoumaných situací 

- na základě ekvivalentních úprav 
řeší lineární rovnice a ověřuje 
správnost svého výsledku 
- vyjádří hodnotu neznámé ze 
vzorce  
- řeší slovní úlohy z praxe vedoucí 
k řešení lineární rovnice 
- zdůvodní zvolený postup řešení 
- ověří výsledek řešení 
- užívá logickou úvahu a 
kombinační  úsudek, nalézá různá 
řešení 
- řeší jednoduché lineární rovnice 
s neznámou ve jmenovateli 
- řeší slovní úlohy vedoucí 
k jednoduchým lineárním rovnicím 
s neznámou ve jmenovateli 
- řeší soustavu dvou lineárních 
rovnic se dvěma neznámými 
dosazovací i sčítací metodou 
- provádí zkoušku řešení 
- řeší slovní úlohy z praxe pomocí 
soustavy dvou lineárních rovnic se 
dvěma neznámými 

Opakování rovnic 
Slovní úlohy 
- slovní úlohy jednoduché 
i složitější 
- výpočet neznámé ze 
vzorce 
 
 Rovnice s neznámou 
ve jmenovateli 
- slovní úlohy  
- aplikační úlohy např. na 
společnou práci 
 
Soustavy rovnic 
- metody sčítací a 
dosazovací při řešení 
rovnic 
- slovní úlohy 
-pohybové slovní úlohy 

1.a 
1.b 
1.c 
1.d 
1.e 
1.f 
1.g 
1.h 
1.ch 
1.i 
1.ch 
2.a 
4.b 
6.b 
6.g 

 Fyzika 
zápis jednotek 
fyzikálních 
veličin 
 
vztahy mezi 
veličinami 
 
řešení 
fyzikálních úloh 
  

     KK 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5.1 
5.2 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

- vytváří funkční 
vztah tabulkou, 
ronící, grafem 
- matematizuje 

- rozezná funkční vztah od jiných 
vztahů 
- vymezí definiční obor funkce, 
množinu hodnot funkce, sestaví 

Funkce 
- soustava souřadnic 
- funkce jako závislost 
- definiční obory, obory 
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jednoduché reálné 
situace s využitím 
funkčních vztahů 

tabulku a sestrojí graf této funkce 
- rozpozná, zdali se jedná o funkci 
rostoucí či klesající 
- sestrojí graf lineární funkce, 
nepřímé úměrnosti y = k/x a 
kvadratické funkce  y = a x2   
- řeší graficky soustavu dvou 
lineárních rovnic 
- užívá probrané funkce při řešení 
úloh z praxe 
 

hodnot 
- závislosti, přiřazování, 
předpisy 
- lineární funkce a její 
graf 
- nepřímá úměrnost 
- kvadratická funkce ve 
tvaru y = a x2   

 a její graf 

- matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných 

- sčítá, odčítá, násobí mnohočleny 
- rozloží výraz na součin pomocí 
vytýkání či vzorců 
- určuje podmínky, za kterých má 
daný výraz smysl 
- krátí a rozšiřuje lomené výrazy 
- provádí početní operace 
s lomenými výrazy 
 

Opakování výrazů  
- početní operace s 
mnohočleny 
- vytýkání, vzorce pro 
rozklad na součin 
- výpočet hodnoty 
lomeného výrazu 
- rozšiřování, krácení 
lomených výrazů 
Lomené výrazy 
- početní operace 
s lomenými výrazy 

    

- vyjádří funkční 
vztah grafem 
- zaokrouhluje a 
provádí odhady 
s danou přesností 
- účelně využívá 
kalkulátor 

- sestrojí grafy funkcí sinus a 
tangens pro hodnoty úhlů 
v intervalu <0°; 90°> 
- užívá funkce sinus, tangens a 
ostrého úhlu při výpočtech stran 
pravoúhlých trojúhelníků 
- užívá funkce sinus, kosinus 
ostrého úhlu při řešení úloh z praxe 
- určuje hodnoty těchto funkcí 

Goniometrické funkce 
- funkce sinus, kosinus, 
tangens 
- výpočty v pravoúhlém 
trojúhelníku 
- užití goniometrických 
funkcí 
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pomocí tabulek nebo kalkulátoru. 

- určuje a 
charakterizuje 
základní prostorové 
útvary, analyzuje 
jejich vlastnosti 
- načrtne a sestrojí 
sítě základních těles 
- odhaduje a 
vypočítá povrch a 
objem těles 

- třídí a charakterizuje základní 
tělesa 
- znázorní tělesa ve volném 
rovnoběžném promítání (náčrty) 
- určí objem a povrch základních 
těles, sestrojí jejich sítě 
- sestrojí síť jehlanu a kužele 
- vypočítá dle vzorců objem a 
povrch jehlanu, kužele, koule  
- užívá funkce sinus, tangens a 
ostrého úhlu při výpočtech objemů 
a povrchů těles 
 

Opakování těles 
(krychle, kvádr, kolmý 
hranol, válec) 
Jehlan, kužel, koule 
- zobrazení těles  
- síť, povrch a objem 
jehlanu 
- síť, povrch a objem 
kužele 
- objem a povrch koule 
 

    

- užívá 
k argumentaci a při 
výpočtech věty o 
shodnosti a 
podobnosti 
trojúhelníků 

- rozezná podobné útvary v rovině i 
prostoru 
- určí poměr podobnosti 
 - poměr podobnosti využije 
k výpočtům délek stran (hran) 
geometrického útvaru.  
- podobnost trojúhelníků dokazuje 
na základě vět sss, sus, uu 
- sestrojí rovinný obraz podobný 
danému 
- rozdělí a změní úsečku dané 
délky v daném poměru 

Opakování shodnosti  
Podobnost 
- podobnost 
geometrických útvarů 
- podobnost trojúhelníků 
využití podobnosti 

    

- načrtne a sestrojí 
obraz jednoduchých 
těles v rovině 

- sestrojí v pravoúhlém promítání 
sdružené průměty kvádru, krychle, 
válce 
- rýsuje různé druhy čar a zná jejich 

Rýsování 
- tělesa v pravoúhlém a 
volném rovnoběžném 
promítání 
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užití 
- užívá kóty v jednoduchých 
případech ve strojírenství 
- rozlišuje nárys, půdorys a bokorys 
a umí je narýsovat 
- sestrojí kvádr, krychli ve volném 
rovnoběžném promítání 
 

- druhy čar, kóty 
- nárys, půdorys, bokorys 

- řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost, 
aplikuje poznatky a 
dovednosti 
z různých 
tematických a 
vzdělávacích oblastí 

- řeší úlohy na prostorovou 
představivost 
- sestaví logickou obrázkovou řadu 
 

Logické a netradiční 
geometrické úlohy 
- prostorová 
představivost 
- obrázkové analogie 

    

- vyhledává, 
vyhodnocuje a 
zpracovává data 
- porovnává soubory 
dat 
 

- provádí jednoduchá statistická 
šetření a zapisuje jeho výsledky 
formou tabulky nebo je vyjadřuje 
sloupkovým diagramem 
- čte a interpretuje tabulky a grafy 
v praxi 
- určí četnost jednotlivých hodnot a 
zapíše ji do tabulky 
- vypočítá aritmetický průměr 
-chápe pojmy jednoduché a 
složené úrokování, úrok, daň a řeší 
úlohy s nimi 
-chápe a rozlišuje pojmy valuta, 
deviza 
 

Statistika a finanční 
matematika 
- diagramy 
- četnost znaku 
- aritmetický průměr 
- úrokovací období  
- výpočet úroků, daní, 
jistiny 
- úvěry, půjčky 
- valuty, devizy 
- jednoduché a složené 
úrokování 
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5.3 Informační a komunikační technologie 
 
 

Klíčové kompetence s ohledem na očekávané 
výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech: 

 
Informační a komunikační technologie 

 

1.   

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1. plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává 
a třídí informace pomocí internetu a z internetu  

 
1.2. na základě pochopení pak tyto informace 

propojuje a užívá při tvorbě obrázků, prezentací, 
www stránek a vlastních jednoduchých programů 

 
1.3. dokáže správně užívat termíny, znaky a symboly 

běžně užívané v informatice 
 
1.4. propojuje poznatky z oblasti matematiky, fyziky, 

českého jazyka, cizích jazyků a výtvarné výchovy 
se znalostmi z informatiky 

 
1.5. samostatně experimentuje při poznávání nových 

programů, získané výsledky z jejich fungování 
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro další 
možné využití v jiných programech a ostatních 
výukových předmětech 

 
1.6. zná smysl a  cíl výuky informatiky celkově 

i v jednotlivých hodinách,  
 
1.7. určí překážky bránící mu v učení, zhodnotí 

výsledky svého učení a diskutuje o nich 

2.   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

2.1. vnímá problémové situace vzniklé při chodu 
programu a fungování počítače, přemýšlí o těchto 
nesrovnalostech  a jejich příčinách  

 
2.2. vyhledá informace pomocí internetu či běžně 

užívaných programů a databází, nalezne jejich 
shodné a odlišné znaky  

 
2.3. samostatně řeší vzniklé nebo zadané problémy, 

volí vhodné postupy, užívá jemu znalostmi 
a zkušenostmi dostupné logické, matematické  
postupy  
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2.4. ověřuje prakticky správnost fungování aplikace 

či programu a tyto postupy je schopen použít 
v podobných situacích  

 
2.5. uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

a své výsledky 

3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

3.1. formuluje a vyjadřuje své myšlenky v logickém 
sledu  

 
3.2. obhajuje svůj názor a úměrně znalostem 

informatiky argumentuje, učí se naslouchat 
názorům druhých a vhodně na ně reaguje 

 
3.3. porozumí různým běžným typům zápisů, 

obrazových informací  a grafů užívaným 
v programech typu textových, grafických 
a tabulkových editorů a databází 

 
3.4. využívá tvořivě internet, jeho různé portály, 

knihovny a databáze či e-mail  pro účinnou 
komunikaci s okolím 

  
3.5. využívá získané dovednosti z informatiky 

k vytváření vztahů a ke spolupráci jak ve třídě tak 
po internetu 

4.   

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1. účinně spolupracuje ve skupině u počítače, podílí 
se na její zdárné činnosti  

 
4.2. pomáhá stanovovat pravidla práce ve vytvořené 

skupině a zároveň se dokáže jimi řídit 
 
4.3. vytváří spolu s ostatními členy týmu příjemnou 

atmosféru, jedná přátelsky a dělí se o práci  
 
4.4. poskytne účinnou pomoc při chodu nebo 

poznávání nového hardwaru či softwaru;  dokáže 
o ni požádat  spolupracovníky, spolužáky případně 
učitele 

 
4.5. chápe potřebu efektivně spolupracovat při řešení 

úkolů vyplývající z výuky informatiky, přispívá k 
diskusi v menší skupině i v celé třídě 
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5.   

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1. chápe základní principy chování ke svým 
spolužákům i učitelům 

 
5.2. je si vědom svých práv a povinností ve výuce 

informatiky i mimo ni  
 
5.3. projevuje smysl pro kulturu a tvořivost při tvorbě 

programů, různých druhů záznamů a prezentací 
 
5.4. s ohledem na svou práci respektuje přesvědčení 

druhých lidí 
6.   

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  

a rozvíjet své schopnosti  
i reálné možnosti  

a uplatňovat získané 
vědomosti a dovednosti při 

profesní orientaci 

6.1. dodržuje pravidla a povinnosti dané v učebně 
informatiky  

 
6.2. dokáže se adaptovat na změněné i nové pracovní 

podmínky – například na nový hardware nebo 
nový či vyšší software, nové nebo další periferní 
zařízení, novou pracovní skupinu 

 
6.3. dokáže účinně chránit své zdraví i zdraví druhých 

užíváním vhodné techniky, znalostí a dodržováním 
hygienických norem  

 
6.4. chrání životní prostředí správnou likvidací 

techniky  
 
6.5. využívá znalosti a zkušenosti získané v předmětu 

informatiky jako přípravu na své budoucí povolání 
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INFORMATIKA 

 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávání v této oblasti umožní všem žákům dosáhnout základní úrovně 
informační gramotnosti - získat zásadní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a 
současných informačních technologií, orientovat se v okruhu informací, tvořivě 
pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v reálném životě. 
Vzhledem k rostoucí potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní 
technikou je oblast Informační a komunikační technologie zařazena mezi povinnou 
součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni, a to od 3. do 8. ročníku s časovou 
dotací 1 hodina týdně, v devátém ročníku 2 hodiny týdně a navíc v povinně 
volitelných a nepovinných předmětech od 3. do 5. ročníku 1 hodina týdně, a v 8. i 9. 
ročníku  po 2 hodinách týdně. Získané dovednosti jsou v informační společnosti 
nutným předpokladem pro uplatnění na širokém trhu práce i důležitou podmínkou 
k účinnému a výkonnému rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

Zvládnutí výpočetní techniky, obzvláště rychlého vyhledávání a zpracovávání 
potřebných informací pomocí internetu a jiných informačních technologií, umožňuje 
učit se kdykoliv a kdekoliv, vede k potřebnému vyloučení nadbytečných informací z 
paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu informací než 
bylo nutné a možné ještě v nedávné době . Zároveň urychluje aktualizování znalostí 
a vědomostí i vhodně doplňuje běžné pomůcky a učební texty. Žáci se naučí během 
školní docházky pracovat s textem, obrázkem, tabulkou, internetovými prohlížeči a 
navíc základy programování. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie 
umožňují žákům uplatnit výpočetní techniku s bohatým souborem vzdělávacího 
software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního 
vzdělávání. Tato aplikační plocha přesahuje rámec vzdělávacího obsahu v oblasti 
Informační a komunikační technologie, a zasahuje do všech vzdělávacích oblastí 
základního vzdělávání. 
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Předmět: Informatika - 3.  ročník     

Očekávané 
výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák:   
- využívá 
základní 
standardní 
funkce počítače 
a jeho 
nejběžnější 
periferie 

Žák: 
- pozná zákl. části počítače 
(monitor, PC skříň, klávesnice, myš, 
sluchátka, tiskárna)  
- orientuje se na klávesnici, zná 
funkce nejdůležitějších kláves 
(Enter, Esc, delete, Shift.....) 
- s myší ovládá základní operace 

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

1e 
5d 
 

 
Prv – Člověk a 
svět kolem něj 

 
 

1.2. 
4.3. 
5.1. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
 
4.1. 
4.3. 
6.1. 
6.3. 
 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
2.1. 
3.2. 
4.1. 

- respektuje 
pravidla 
bezpečné práce 
s hardware a 
software a 
postupuje 
poučeně v 
případě jejich 
závady  

- řídí se správnými zásadami při 
práci na PC 
- zná své uživatelské jméno a heslo, 
umí se přihlásit do systému 
- nezasahuje dovnitř počítače ani se 
nedotýká zadní strany PC skříně 

Zásady 
bezpečnosti práce, 
prevence 
zdravotních rizik 
spojených s 
dlouhodobým 
využíváním 
výpočetní techniky 

Prv – Ochrana 
životního 
prostředí a 
zdraví 

- při vyhledávání 
informací na 
internetu užívá 
jednoduché a 
vhodné cesty 
 

- umí spustit internetový prohlížeč a 
zapíše adresu do správného pole 
- otevře stránku jejíž adresu zná, 
používá pole Zpět, Vpřed, Přejít, 
Zastavit, Domů 
 

Metody a nástroje 
vyhledávání 
informací 
- pod vedením 
učitele navštěvuje 
internetové stránky  
vhodné pro svou 
věkovou kategorii 

Čj – čtení 
s porozuměním 
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Předmět: Informatika - 4. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák:   
- využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

Žák: 
- pozná zákl. části 
počítače (monitor, PC 
skříň, klávesnice, myš, 
sluchátka, tiskárna)  
- orientuje se na 
klávesnici, zná funkce 
nejdůležitějších kláves 
(Enter, Esc, delete, 
Shift.....) 
- s myší ovládá 
základní operace 
 

 
Struktura, funkce a 
popis počítače a 
přídavných zařízení 
 

1e 
5d 
 
 

  1.1. 
1.2. 
1.3. 
2.1. 
3.2. 
4.1. 
4.3. 
5.1. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 

      
      

- respektuje pravidla 
bezpečné práce s 
hardware a software 
a postupuje 
poučeně v případě 
jejich závady  
 

- řídí se správnými 
zásadami při práci na 
PC 
- zná své uživatelské 
jméno a heslo, umí se 
přihlásit do systému 
- nezasahuje dovnitř 
počítače ani se 
nedotýká zadní strany 
PC skříně 

Zásady bezpečnosti 
práce, prevence 
zdravotních rizik 
spojených s 
dlouhodobým využíváním 
výpočetní techniky 
Multimediální využití 
počítače 

Př – Ochrana 
životního 
prostředí a 
zdraví 
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- chrání data před 
poškozením, ztrátou 
a zneužitím  

- dokáže pracovat se 
složkou nebo prázdným 
souborem  

Práce se složkami a 
soubory – postupy 
vytvoření, přejmenování, 
kopírování, přesunu a 
odstranění složky či 
souboru 
- pojmy disk, složka 
(adresář), soubor 

 Čj – čtení 
s porozuměním 
- stylistika 
 

- vyhledává 
informace na 
portálech, 
v knihovnách a 
databázích 

- využívá služby 
základních portálů 
- pod vedením učitele 
navštěvuje vhodné pro 
svou věkovou kategorii 

Formulace požadavku 
při vyhledávání na 
internetu, vyhledávací 
atributy 
 

 Čj – třídění 
informací 
Vl – Svět, 
Evropa 
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Předmět: Informatika - 5. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

- využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

- pozná zákl. části 
počítače (monitor, PC 
skříň, klávesnice, myš, 
sluchátka, tiskárna) a ví 
k čemu slouží 
 

Základní pojmy  
- informace, informační 
zdroje, informační 
instituce 
Operační  systémy a 
jejich základní funkce 
 

1e 
2d 
5a 
5d 
6a 
 
 

 1.1. 
1.2. 
1.3. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
3.3. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
5.1. 
6.1. 
6.2. 
6.3 
6.4 
6.5 

 
 
 

- respektuje pravidla 
bezpečné práce s 
hardware a software 
a postupuje 
poučeně v případě 
jejich závady  
 

- dokáže uvést 
negativní vlivy práce s 
PC na zdraví 
- řídí se správnými 
zásadami při práci na 
PC 
- umí správně zapnou, 
správně vypnout a 
restartovat počítač 
- zná své uživatelské 
jméno a heslo, umí se 
přihlásit do systému 
- nezasahuje dovnitř 
počítače ani se 
nedotýká zadní strany 
PC skříně 

Multimediální využití 
počítače 
Jednoduchá údržba 
počítače 
Zásady bezpečnosti 
práce, prevence 
zdravotních rizik 
spojených s 
dlouhodobým 
využíváním výpočetní 
techniky 

Čj – čtení 
s porozuměním  
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- chrání data před 
poškozením ztrátou 
a zneužitím 

- dokáže vytvořit různé 
typy dokumentů a 
správně je uložit 
 

Postupy při běžných 
problémech s 
hardware, software 
Seznámení s formáty 
souborů (doc, gif) 
 

 Čj - pravopis 

- komunikuje pomocí 
internetu či jiných 
běžných 
komunikačních 
zařízení 
 

- seznámí se s dalšími 
způsoby el. 
komunikace 
 

Základní způsoby 
komunikace (email, 
chat, telefonování) 
 

Čj - stylistika 

- pracuje s textem, 
obrázkem v 
textovém a 
grafickém i 
tabulkovém  editoru 
 

- vytvoří jednoduchý 
obrázek a text pomocí 
programu obsažených 
v operačním systému  
- přenáší údaje z 
jednoho programu do 
druhého  
- v  textovém editoru 
napíše a upraví 
jednoduchý text 

Základní funkce 
textového a grafického 
editoru 
 

VV – grafika 
Čj - skladba 
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Předmět:  
Informatika 6. roč. 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

- využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

- pozná přídavná 
zařízení (skener, web. 
kamera, flash-disk) a ví 
k čemu slouží 
- umí vyhledat soubor 
nebo dokument v PC 

- struktura, funkce a 
popis počítače a 
přídavných zařízení 
- operační systémy a 
jejich základní funkce 

1a 
1e 
1h 
6a 
6f 

M – soustavy, 
logika 
 

1.1.  
1.3.  
1.4. 
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5. 
3.1.  
3.3.  
3.4.  
3.5. 
4.1.  
4.2.  
4.3.  
4.4.  
4.5. 
5.1. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.5. 

- chrání data před 
poškozením ztrátou 
a zneužitím 

- orientuje se 
v počítačové síti školní 
učebny 
- ukládá soubory do 
určené složky, na USB 
disk… 

 - práce se soubory, 
přesun, odstranění, 
kopírování, přejmenování 
- uložení souboru, 
uložení na pevný disk, na 
USB disk. 

 

- vyhledává 
informace na 
portálech, 
v knihovnách 
databázích 

- dokáže formulovat 
klíčová slova pro 
vyhledávání 
- zná rozdíl mezi 
vyhledávačem a 
rozcestníkem, orientuje 
se v jejich prostředí 

- formulace požadavku 
při vyhledávání internetu, 
vyhledávací atributy 

 M – třídění 
informací, logika 

- ovládá práci 
s textovými, 
grafickými  editory a 
využívá vhodných 
aplikací 
- uplatňuje základní  
estetická pravidla 
pro práci s textem a 

- nakreslí rastrový 
obrázek v programech 
Malování, (Gimp), 
jednoduchý vektorový 
obrázek v programu 
Zoner Calisto  
- vytvoří jednoduchý 
animovaný gif 

- počítačová grafika, 
rastrové a vektorové 
programy 
- textový editor 
- nástroj na tvorbu 
prezentací - PowerPoint 

 VV – estetická 
hlediska tvorby, 
výtvarné styly 
ČJ – jazykové 
styly 
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obrazem 
- zpracuje a 
prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v textové 
a  grafické podobě 
 

(přesunuto do 7. roč.) 
- zpracovává informace 
získané z různých 
zdrojů v textovém 
editoru 
- upravuje vlastnosti 
textu, stránky, 
dokumentu 
- zařazuje vhodně do 
textu obrázky 
- uplatňuje základní 
estetická a typografická 
pravidla 
- vytváří jednoduchou 
prezentaci v programu 
Power Point 
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Předmět:  
Informatika 7. roč. 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

- používá informace 
z různých 
informačních zdrojů 
a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy 
mezi údaji 

- dokáže využít 
informace získané 
z internetu nebo 
odborné literatury 
- porovnává údaje 
získané z více zdrojů 

- internet a tištěné 
publikace 

1a 
1e 
1h 
6a 
6f 

Z – státy světa 
OV – 
multikulturalita 
PŘ, CH – 
ekologické 
souvislosti 

1.1.  
1.3.  
1.4. 
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5. 
3.1.  
3.3.  
3.4.  
3.5. 
4.1.  
4.2.  
4.3.  
4.4.  
4.5. 
5.1. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.5. 

- využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější periferie 

- umí si vytisknout 
dokument  

- využití tiskárny, tisk 
dokumentu 

 

- ovládá práci 
s  grafickými  editory 
a využívá vhodných 
aplikací 
- uplatňuje základní  
estetická pravidla  

- vytvoří jednoduchý 
animovaný gif 
- upraví fotografie 
v programech  
- vhodně využívá 
estetická pravidla 
 

- počítačová grafika 
(Zoner Callisto,, Zoner gif 
animator) 
- úprava fotografií 
- nástroje  na úpravu 
fotografií: :Zoner 
Photostudio, Picasa 

VV – estetická 
hlediska tvorby, 
výtvarné styly 

- zpracuje a 
prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v textové 
a  grafické podobě  

- vytváří pokročilé 
prezentace v programu 
Power Point 
 

- nástroj na tvorbu 
prezentací – PowerPoint 
- využití šablon při tvorbě 
prezentací, hypertextové 
odkazy, grafy, 
organizační diagramy 

  
ČJ – jazykové 
styly 
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Předmět:  
Informatika 8. roč. 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

- využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější periferie 
 

- dokáže využít 
přídavná zařízení 
(mikrofon, web. 
kamera, digitální 
fotoaparát) k tvorbě 
multimediálních 
materiálů 
 

- multimediální využití 
počítače 
 

1a 
1b 
1c 
1h 
1ch 
3a 
5c 
6a 
6b 
6c 
6f 
 

 VV – estetická 
pravidla pro 
tvorbu 
F – akustika, 
základy optiky 

1.1.  
1.2.  
1.3.  
1.4.  
1.6.  
1.7. 
2.1.  
2.2.  
2.4. 
2.5. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
4.3. 
4.4. 
5.2. 
5.3. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
6.4. 
6.5. 
 
 

- ověřuje 
věrohodnost 
informací a 
informačních zdrojů, 
posuzuje jejich 
závažnost a 
vzájemnou 
návaznost 

- dokáže ověřit 
věrohodnost informací 
z více zdrojů (internet, 
denní tisk, knihy) 
- dokáže vytvořit 
dokument s použitím 
více inf. zdrojů 

- vývojové trendy 
informačních technologií 
- hodnota a relevance 
informací a informačních 
zdrojů, metody jejich 
ověřování 

 ČJ – druhy 
slohových 
útvarů 
 

-  ovládá práci 
s textovými, 
grafickými i  
tabulkovými editory 
a využívá vhodných 
aplikací 
- zpracuje a 
prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v textové,  

- vytvoří různé typy 
dokumentů (formuláře, 
životopis, přihlášky, 
dopisy) a slohových 
útvarů, které zná 
- prezentuje svou 
osobu, třídu, školu, 
město (PowerPoint) 
- vytvoří jednoduchou 
tabulku v tabulkovém 

- textový editor 
- nástroj na tvorbu 
prezentací - PowerPoint 
- tabulkový editor, 
vytváření tabulek, 
porovnávání dat, 
jednoduché vzorce 
 

 VV – estetika 
tvorby 
ČJ – slohové 
typy 
M – logika, 
zpracování 
informací, 
číselné obory 
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grafické a 
multimediální 
podobě 
 

editoru, dokáže 
v programu využít 
jednoduché výpočty a 
vložit základní typy 
grafů 
 

 
 
 
 
 
 
Předmět:  
Informatika 9. roč. 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

- ověřuje 
věrohodnost 
informací a 
informačních zdrojů, 
posuzuje jejich 
závažnost a 
vzájemnou 
návaznost 
 
- používá informace 
z různých 
informačních zdrojů 
a vyhodnocuje 
jednoduché vztahy 
mezi údaji  

- dokáže ověřit 
věrohodnost informací 
z více zdrojů (internet, 
denní tisk, knihy) 
- dokáže vytvořit 
dokument s použitím 
více informačních 
zdrojů 
- dokáže zaujmout 
vhodný přístup 
k nevhodným obsahům 
vyskytujícím se na 
internetu 
- uvědomuje si 
riziko psychické a 

- vývojové trendy 
informačních technologií 
- hodnota a relevance 
informací a informačních 
zdrojů, metody jejich 
ověřování 
- informace o virech a 
jiných nebezpečných 
aplikacích 
 

1a 
1b 
1e 
4d 
6a 
6b 
6e 
6g 

 ČJ – úvaha, 
užití vybraných 
slohových 
útvarů 
F – akustika, 
optika 
VV – estetika 
tvorby, podstata 
animace 
 
  

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.5. 
3.1. 
3.3. 
3.4. 
4.2. 
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 sociální deformace 
plynoucí z 
nepřiměřeného užívání 
počítačových 
technologií 

4.5. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
 

- zpracuje a 
prezentuje na 
uživatelské úrovni 
informace v textové, 
grafické a 
multimediální formě 
 

- dokáže vytvořit 
prezentaci na dané 
téma s využitím 
multimediálních prvků 
(video, zvuk, animace) 
- umí vytvořit vlastní 
jednoduché webové 
stránky 

- prezentace informací 
(webové stránky, 
prezentační programy) 

- pracuje 
s informacemi 
v souladu se zákony 
o duševním 
vlastnictví 
 

- respektuje  práva k 
duševnímu vlastnictví 
při využívání SW  
- zná důsledky při 
porušování autorských 
práv 
 

- ochrana práv k 
duševnímu vlastnictví, 
copyright,  licence, 
informační etika 
- praktické demonstrace 
při hledání a stahování 
SW z internetu 

-  ovládá práci 
s textovými i   
tabulkovými editory  
 

- ovládá typografická 
pravidla, formátování, 
práci se styly 
- zpracovává data 
v tabulkovém procesoru 
 

- textový editor – styly, 
záhlaví, zápatí 
- tabulkový editor – 
formátování, funkce, 
práce s daty, filtrování, 
třídění 
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5.4 Člověk a jeho svět 
 

Klíčové kompetence s ohledem na očekávané 
výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech: 

 
Člověk a jeho svět 

 

1.   

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1 Učivo si osvojuje na praktických 
příkladech,demonstračních 
pokusech,motivačních hrách a při procházkách 
přírodou. 

1.2 Využívání vlastních zkušeností a prožitků hledá 
pozitivní vztah k učení o společnosti a přírodě. 

1.3 Poznává místo a zemi v níž žije,pojmenovává 
lidské výtvory,které nás obklopují,orientuje se 
v čase.Poznatky zařazuje do vzájemných 
souvislostí. 

1.4 Objevuje nové skutečnosti v oblasti živé a 
neživé přírody,poznává a rozlišuje rozmanitosti 
přírody.Orientuje se v základních odlišnostech 
člověka od ostatních živočichů.Má radost a 
uspokojení z objevování z dosaženého 
výsledku. 

1.5 Orientuje se ve světě informací, zvládá 
základní způsoby jejich získávání 
v encyklopediích a knihách,dále jejich 
zpracování a používání. 

1.6 Utváří si pracovní návyky v jednoduché 
samostatné i týmové činnosti. 

2.   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

2.1. Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole 
i mimo ni.Rozlišuje na koho je vhodné se 
v případě potřeby obrátit 
s problémem(šikanování,týrání). 

2.2. Rozeznává nebezpečná místa ve svém okolí a 
v souvislosti s nimi uplatňuje způsoby 
bezpečného chování,dokáže odmítnout návrhy 
a lákání cizích osob. 

2.3. Kriticky myslí, vede diskuse při řešení 
konkrétních problémových situací, učí se třídit a 
obhájit své názory. 

2.4. Získané vědomosti a dovednosti využívá 
k objevování různých variant řešení zadaných 
úkolů v oblasti společnosti, přírody, kultury, 
techniky a zdraví. 
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3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

3.1 Rozšiřuje slovní zásobu týkající se 
člověka,rodiny,společnosti,vlasti,přírody,kultury,tec
hniky,zdraví. 

3.2  Pojmenovává pozorované skutečnosti 
v rodině,přírodě,doma a v okolí,ve škole,v 
obci,zachycuje je ve vlastních projevech,názorech 
a výtvorech. 

3.3 Komunikuje bezproblémově se svými spolužáky i 
s dospělými lidmi,umí se dohodnout při skupinové 
práci v týmech,např.při pokusech 
v přírodovědě,vycházkách v okolí školy nebo obci. 

4.   

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1 Vnímá lidi a vztahy mezi nimi,všímá si 
podstatných věcných stránek i krásy lidských 
výtvorů a přírodních jevů. 

4.2 Má kladný vztah k místu bydliště a postupně 
rozvíjí národní cítění a vztah k naší zemi,jako 
budoucí občan demokratického státu. 

4.3 Poznává,jak se lidé sdružují a vytvářejí kulturu. 
4.4 Sleduje vliv lidské činnosti na přírodu a přispívá 

k ochraně přírody a prostředí,ve kterém žije. 

5.   

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1 Utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním 
výtvorům,hledá možnosti aktivního uplatnění při 
jejich ochraně. 

5.2 Rozvíjí a přirozeně vyjadřuje pozitivní city ve 
vztahu k sobě i okolnímu prostředí. 

5.3 Poznává a chápe rozdíly mezi lidmi,ke kulturnímu 
a tolerantnímu chování a jednání na základě 
společně vytvořených a přijatých nebo 
uplatňovaných pravidel soužití,k plnění povinností 
a společných úkolů. 

6.   

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

6.1 Používá účinně vybavení,dodržuje vymezená 
pravidla,adaptuje se na změněné podmínky. 

6.2  Poznává vše,co jej zajímá,co se mu líbí a v čem 
by v budoucnu mohl uspět. 

6.3 Poznává podstatu zdraví i příčin nemocí,upevňuje 
preventivní chování,účelně rozhoduje a jedná 
v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 
zdraví i bezpečnosti druhých. 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
 

Charakteristika předmětu: 
 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze pro 1. stupeň 
základního vzdělávání 1. 2. 3. třída – název předmětu Prvouka 4. 5. třída - název 
předmětu Přírodověda a Vlastivěda. Obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  
Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Rozmanitost přírody 
Člověk a jeho zdraví 
 

V 1.ročníku se předpokládá časová dotace 1 hodina týdně, ve 2. a 3. ročníku 2  
hodiny týdně. Ve  4. ročníku 3 hodiny týdně(1hodina přírodovědy a 2 hodiny 
vlastivědy) , v 5. ročníku 4 hodiny týdně(2 hodiny přírodovědy a 2 hodiny vlastivědy). 

 
Celkově je výuka zaměřena na praktický život. Využívají se vycházky, 

exkurze. Děti získávají první ucelený obraz světa. Vzdělávací předměty přispívají 
k rozvíjení kompetencí k učení a řešení problémů. Žák vybírá vhodné způsoby učení, 
hledá pozitivní vztah k učení, vyhledává a třídí informace na základě jejich propojení 
a systematizace. Učí se věci poznávat, ale i pojmenovávat a zařazovat do 
souvislostí. Při řešení problému myslí kriticky a volí vhodné způsoby řešení. 

 
Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a 

na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově)… 
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci 
a poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v 
různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví 
jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má 
každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k 
poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 
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Předmět: Prvouka - 1. ročník 
  

      

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák vyznačí 
v jednoduchém plánu 
místo svého bydliště a 
školy, cestu na určené 
místo a rozliší možná 
nebezpečí 
v nejbližším okolí 
 

Žák bezpečně 
zvládá cestu do 
školy 
přizpůsobuje se 
školnímu režimu 
a orientuje se ve 
škole 

MÍSTO,KDE ŽIJEME 
- domov –prostředí domova, orientace 
v místě bydliště 
- škola – prostředí školy, činnosti ve škole, 
okolí, školy, bezpečná cesta do školy, 
riziková místa a situace 

1a 
1f 
5a 

 M – časové 
údaje 
Čj -  básně a 
články s přírodní 
tématikou 
Tv – vycházky 
VV – ztvárnění  
ročních období 
Hv – písně o 
zvířatech 
Pč – modelování 
ovoce, zeleniny, 
zvířat 

2.2 

rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy 
v rodině, role 
rodinných příslušníků 
a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci 
k přirozeným 
odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, 
jejich přednostem i 
nedostatkům 
 

pojmenuje členy 
své rodiny 
řídí se pravidly 
slušného 
chování 

LIDÉ KOLEM NÁS 
- rodina – postavení jedince v rodině, 
role členů rodiny, příbuzenské a 
mezigenerační vztahy zaměstnání 
- chování lidí – pravidla slušného chování 
 

   3.1 
5.2 
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využívá časové údaje 
při řešení různých 
situací v denním 
životě 
 

rozlišuje roční 
období 
určuje 
jednoduché 
časové údaje 

LIDÉ A ČAS 
- orientace v čase a časový řád 
- určování času, režim dne, roční období 
-projekt,,Doba a čas“ 
 
 

   1.3 

pozoruje, popíše a 
porovná viditelné 
proměny v přírodě 
v jednotlivých ročních 
obdobích 
 

rozlišuje 4 roční 
období, 
uvědomuje si 
změny  v přírodě 
 
 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
- roční období 

   1.1 
1.4 

uplatňuje základní 
hygienické, režimové 
a jiné zdravotně 
preventivní návyky 
s využitím 
elementárních 
znalostí o lidském těle 
 

dbá na 
dodržování 
základních  
hygienických 
návyků 
 

 ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
- péče o zdraví -  denní režim,  pitný režim, 
pohybový režim, zdravá strava 
-projekt ,,Zdravá výživa“ 

   6.3 

uplatňuje základní 
pravidla silničního 
provozu 
 
 

bezpečně se 
pohybuje 
v silničním 
provozu při 
dodržování 
základních 
pravidel 

osobní bezpečí  -bezpečné chování 
v silničním provozu v roli chodce a cyklisty , 
základní dopravní značky 
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Předmět: Prvouka - 2. ročník 
 

 
 

     

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák začlení svou 
obec (město) do 
příslušného kraje a 
obslužného centra 
ČR, pozoruje změny 
v nejbližším okolí, 
obci (městě) 
 
 

Žák se orientuje 
v nejbližším okolí školy 
a svého bydliště,zná 
orientační body v okolí 
školy 
 
 
 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
- bydliště a škola - plán okolí školy, 
orientační body v okolí školy, poloha školy 
v obci, obchody a služby v nejbližším okolí 
školy, nejbližší parky, ulice náměstí,  
-projekt,,Škola snů“ 
významné budovy a památky. 
- obec (město) místní krajina – městská 
hromadná doprava / prostředky, chování. 
-projekt,,letiště Hosín“ 

1f 
2a 
5a 

M – orientace 
v čase 
Čj – psaní adresy, 
využití popisu, 
vypravování 
VV – náměty 
z přírody, dopravní 
značky 
Pč – práce s 
přírodním 
materiálem  

4.2 

odvodí význam a 
potřebu různých 
povolání a 
pracovních činností 

 zná zaměstnání svých 
rodičů, dovede rozlišit i 
jiná povolání, dovede 
vykonávat drobné 
domácí práce 
 

LIDÉ KOLEM NÁS 
- rodina - život a funkce rodiny, práce 
dospělých,Svátek matek 
- chování lidí – vlastnosti lidí  
                       _v přírodě 
 

   3.2 
4.1 
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 rozlišuje děj 
v minulosti, 
přítomnosti a 
budoucnosti, 
uplatňuje 
elementární 
poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech 
člověka, o lidské 
společnosti, soužití, 
zvycích a o práci 
lidí, a příkladech 
porovnává minulost 
a současnost 

 určuje a využívá 
jednotlivé časové údaje 
při řešení situací 
v běžném životě, 
uvědomuje si rozdíl 
způsobu života lidí 
v minulosti a 
současnosti 

LIDÉ a ČAS 
- orientace v čase a časový řád - 

určování času, čas, čas jako 
fyzikální veličina. Současnost a 
minulost v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, předměty 
denní potřeby,  

- Vánoce a Velikonoce 
- projekt,,Vánoční párty“, 
-             ,,Vánoční koledování pro 

rodiče“ 
- projekt,,Velikonoční pomlázka“ 

  Čj 
Vv 
Pč 

KK 1.3 

 roztřídí některé 
přírodniny podle 
nápadných  
určujících znaků, 
uvede příklady 
výskytu organismů 
ve známé lokalitě 

 poznává běžné druhy 
rostlin a živočichů, 
uvědomuje si  rozdíly 
v přírodě během 
střídání ročních období. 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
- roční období 
- rostliny a živočichové –na louce,na 
poli,v lese,u vody  
živočichové- stavba těla u některých 
nejznámějších druhů. 
- hospodářská zvířata, zvířata volně žijící, 
domácí mazlíčci 
 

  Čj 
Vv 
Pč 

1.2 
1.4 
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projevuje vhodným  
chováním a 
činnostmi vztah ke 
zdraví, rozezná 
nebezpečí různého 
charakteru, využívá 
bezpečná místa pro 
hru a trávení 
volného času; 
uplatňuje základní 
pravidla bezpečného 
chování  účastníka 
silničního provozu, 
jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví 
své a zdraví jiných 
 
 

 zná základní části 
lidského těla, pečuje o  
své zdraví, zná rozdíl 
mezi nemocí a úrazem 
 
 
 
 
 
bezpečně se pohybuje 
v silničním provozu při 
dodržování základních 
pravidel 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
- péče o zdraví,zdravá výživa – 

nemoc, drobné úrazy a poranění, 
první pomoc, zdravotní střediska 
v okolí školy, nejbližší lékárna. 

 
 
 
 
osobní bezpečí  -bezpečné chování 
v silničním provozu v roli chodce a cyklisty 
, základní dopravní značky 

  Vv – ztvárnění 
postavy 

KK 6.3 
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Předmět: Prvouka - 3. ročník 
  

      

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák rozliší přírodní a 
umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří 
různými způsoby její 
estetické hodnoty a 
rozmanitost 
 

Žák zná části svého 
města v nejbližším 
okolí,všímá si změn 
v místě 
bydliště,dovede 
pojmenovat význačné 
budovy a památky ve 
městě,zná státní 
symboly,umí určit 
světové strany podle 
přírodních úkazů 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
- obec a město - poloha v krajině, 
poloha města v ČR, městské čtvrti 
v nejbližším okolí  školy, minulost a 
současnost města, význačné 
budovy, dopravní síť 
- naše vlast -  domov, národ , 
státní symboly 
-mapy  - vysvětlivky, světové 
strany, základní symbolika 
-projekt,,Naše město“ 
 

PT 1g 
      2 a 
      5d 

M – datum, 
letopočet 
Čj – seznámení 
s encyklopedií 
Pč – rozlišování 
různých druhů 
pracovních 
nástrojů, využití 
přírodního 
materiálu 
VV – 
rozmanitost 
barev v přírodě 
  

4.2 

 projevuje toleranci 
k přirozeným 
odlišnostem 
spolužáků, jejich 
přednostem i 
nedostatkům 

 podílí  se na 
vytváření pravidel 
chování ve třídě a 
jejich dodržování, 
zapojuje se do práce 
třídní samosprávy, 
uvědomuje si 
přirozené odlišnosti 
spolužáků, zná svá 
práva i povinnosti. 

LIDÉ KOLEM NÁS 
-soužití lidí - mezilidské vztahy, 
komunikace, pomoc nemocným a 
sociálně slabým 
- chování lidí -  principy 
demokracie, společné vytváření 
pravidel třídy  
- právo a spravedlnost - základní 
lidská práva a práva dítěte, práva a 
povinnosti žáků školy, práce třídní 
samosprávy, řád školy 

   3.3 
5.3 
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pojmenuje některé 
rodáky, kulturní či 
historické památky, 
významné události 
regionu, interpretuje 
některé pověsti 
nebo báje spjaté 
s místem v němž 
žije 

 zná nejdůležitější 
regionální 
památky,seznámí se 
s pověstmi 
vztahujícími se 
k místu bydliště 
 
 

LIDÉ A ČAS 
- orientace v čase a časový řád – 
historie jako časový sled 
událostí,kalendáře,letopočet,genera
ce 
- regionální památky 
,nejvýznamnější historické 
památky,báje a pověsti,jihočeské 
báje a pověsti 
 

   1.3 
5.1 

 provádí jednoduché 
pokusy u skupiny 
známých látek, 
určuje jejich 
společné a rozdílné 
vlastnost a měří 
základní veličiny 
pomocí  
jednoduchých 
nástrojů a přístrojů 
 

porovnává látky a 
měří veličiny s užitím 
základních 
jednotek,provádí 
jednoduché 
pokusy,získává 
základní znalosti o 
vodě, 
vzduchu,nerostech, 
půdě, 
rostlinách,houbách a 
živočiších 
 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
-voda a vzduch –výskyt, vlastnosti 
a formy vody, oběh vody v přírodě, 
vlastnosti, proudění a význam 
vzduchu pro život 
- nerosty, horniny a půda – 
některé hospodářsky významné 
horniny, nerosty, vznik půdy a její 
význam 
- rostliny a živočichové -  znaky 
života, životní potřeby a projevy, 
průběh a způsob života, výživa, 
stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam 
v přírodě a pro člověka  
- látky a jejich vlastnosti – třídění 
látek, změny látek a skupenství, 
vlastnosti, porovnávání látek a 
měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek 
-Vesmír a Země  – den, noc, 
postavení Země ve vesmíru 

   1.4 
4.4 
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(návštěva  planetária) 

chová se obezřetně 
při setkání 
s neznámými 
jedinci, odmítne 
komunikaci, která je 
mu nepříjemná, 
v případě potřeby 
požádá o pomoc pro 
sebe  pro jiné, 
ovládá způsoby 
komunikace 
s operátory 
tísňových linek 
reaguje adekvátně 
na pokyny 
dospělých při 
mimořádných 
událostech 

 obezřetně se  chová 
v krizových situacích, 
dovede vyhledat 
pomoc,reaguje 
adekvátně na pokyny 
dospělých v situaci 
hromadného ohrožení 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
-lidské tělo -  osobní, intimní a 
duševní hygiena, hygiena odívání, 
aktivní pohyb úrazová zábrana, 
reklamní vlivy, životní potřeby a 
projevy, základní stavba a funkce  
- osobní bezpečí  – zásady 
bezpečnosti, bezpečné chování 
v rizikovém prostředí, krizové 
situace(šikana, týrání sexuální 
zneužívání), brutalita a jiné formy 
násilí v médiích, služby odborné 
pomoci 
Návykové látky a zdraví  
– odmítání návykových látek, hrací 
automaty a počítače 
Situace hromadného ohrožení 
 

   2.1 
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Předmět: Přírodověda -  4.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák 
Objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků 
živé a neživé 
přírody,princip 
rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti 
mezi konečným 
vzhledem přírody a 
činností člověka 
 

-doplní příklady živých a 
neživých přírodnin 
-ví,co je příroda 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
- rovnováha v přírodě- 
Živá a neživá příroda 
Vzájemné vztahy mezi organismy 
 

1b 
1c 
1d 
1h 
5a 
5b 
5c 
5d 

 ČJ-SLOH 
Vypravování o 
ročních 
obdobích,popis 
obrázků 
 
ČJ-ČTENÍ 
Četba příběhů ze 
života zvířat 
 M 
Převody jednotek 
 
VV 
Malba,kresba 
přírody 
v jednotlivých 
ročních obdobích 
PV 
Modelování a 
vyrábění 
zvířat,rostlin a hub 

1.1 
1.4 

Zkoumá základní 
společenstva ve 
vybraných lokalitách 
regionů,zdůvodní 
podstatné vzájemné 
vztahy mezi 
organismy a nachází 
shody a rozdíly 
v přizpůsobení 
organismů prostředí 

-umí zařadit rostliny a 
živočichy do  
lesa,rybníku a života 
vody,louky,zahrady,polí 
-prakticky pozoruje,jak to 
chodí v přírodě 
-doplňuje údaje na základě 
bádání v přírodě 
 

- 
rostliny,houby,živočich 
ové- 
znaky života,životní potřeby a 
projevy,průběh a způsob 
života,výživa,stavba těla u 
některých nejznámějších 
druhů,význam v přírodě a pro 
člověka 
 

1.2 
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Porovnává základní 
projevy života na 
konkrétních 
organismech,praktic
ky třídí organismy 
do známých 
skupin,využívá 
k tomu i jednoduché 
klíče a atlasy 

-pracuje s encyklopedií 
-k obrázkům dopisuje 
správné názvy 
-k jednotlivým skupinám 
zná alespoň 5 zástupců  
 
-poznává nejznámější 
horniny a nerosty ze školní 
sbírky  
 

rostliny,houby,živočichové 
třídění rostlin,živočichů,hub 
osnovy pro popis rostlin a živočichů 
-nerosty a horniny,půda- 
Některé hospodářsky významné 
horniny a nerosty,zvětrávání,vznik 
půdy a její význam 

  
   

1.1 
1.5 

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

 rizika v přírodě – rizika spojená 
s ročními obdobími a sezónními 
činnostmi; mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy a 
ochrana před nimi 

   

Založí jednoduchý 
pokus,vyhodnotí a 
vysvětlí výsledky 
pokusu 

-prakticky zkoumá 
vlastnosti vody 
-bádá a měří teplotu 
vzduchu 
 

-voda a vzduch- 
Výskyt,vlastnosti a formy 
vody,oběh vody 
v přírodě,vlastnosti,složení,prouděn
í a význam vzduchu pro život 

  1.6 
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Účelně organizuje 
svůj čas pro 
učení,práci,zábavu a 
odpočinek podle 
vlastních potřeb 
s ohledem na 
oprávněné nároky 
jiných osob 

-poskytne základní péči 
nemocnému členu 
rodiny(jen úkony 
odpovídající věku žáků) 
-chápe význam dobrého 
soužití v rodině,vzájemná 
pomoc,důvěra a úcta 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
-partnerství- 
Rodina a partnerství  
 

6.2 

Uplatňuje účelné 
způsoby chování 
v modelových 
situacích mimořádné 
události a 
v situacích 
ohrožujících zdraví; 
vnímá dopravní 
situaci, správně ji 
vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry 
pro své chování jako 
chodec a cyklista 

-vybírá si správné 
kamarády 
-umí přivolat pomoc 
-ví o nebezpečných 
místech v blízkém okolí a 
svým chováním předchází 
možným nebezpečím 

-osobní bezpečí- 
bezpečné chování v rizikovém 
prostředí 
bezpečné chování v silničním 
provozu v roli chodce a cyklisty 

2.4 

Uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související 
s rozvojem zdraví a 
jeho preventivní 
ochranou 

-sestaví jednoduchý 
jídelníček podle zásad 
zdravé výživy 
-dodržuje pitný režim 
-vhodně naplňuje svůj 
denní režim 

-zdravá výživa- 
Denní režim, pitný režim,zdravá 
strava 

6.3 
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rozpozná život 
ohrožující zranění, 
ošetří drobná 
poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 

-poskytne první pomoc u 
lehčích poranění 
-ovládá základní 
obvazovou techniku 

-péče o zdraví- 
Drobné úrazy a poranění,první 
pomoc při drobných poraněních, 
prevence nemocí a úrazů, přivolání 
pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví –
 služby odborné pomoci, čísla 
tísňového volání, správný způsob 
volání na tísňovou linku 

6.3 

 
Předmět: Vlastivěda - 4.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák 
 určí a vysvětlí polohu 
svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke 
krajině a státu 
 
 

 -zná části obce 
-minulost a 
současnost obce, 
-význačné budovy, 
-nakreslí plán školy a 
okolí 
 
 

 MÍSTO,KDE ŽIJEME 
-obec (město),místní krajina- 
České Budějovice,Jižní Čechy,Česká 
republika 
Poloha ČR-sousední státy,historické 
země 
 
 
 

1c 
1d  
1g 
1h 
2a 
 

 ČJ-SLOH 
Získání 
základních 
faktů,které lze 
využít při psaní 
slohových prací 
 
ČJ-ČTENÍ 
Významní autoři 
regionu 
 
 

1.3 
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Určí světové strany 
v přírodě i podle 
mapy,orientuje se 
podle nich a řídí se 
podle zásad 
bezpečného pobytu a 
pobytu v přírodě 
 

-nakreslí směrovou 
růžici, 
zakresluje do ní 
-pracuje s buzolou 
-určuje sever podle 
přírody 
 
 
 

Určování hlavních a vedlejších 
světových stran v přírodě a na mapě 

  VV 
Výtvarné 
ztvárnění 
okolního 
světa,který 
pomocí 
vlastivědy 
poznáváme 

1.1 
1.2 

Rozlišuje mezi 
náčrty,plány a 
základními typy map 
,vyhledává 
jednoduché údaje o 
přírodních 
podmínkách a 
sídlištích lidí na 
mapách naší 
republiky 
 
 

-popíše mapové i jiné 
značky 
-umí pracovat 
s měřítkem mapy 
-přiřazuje správná 
grafická měřítka 

-mapy obecně zeměpisné a 
tematické- 
Práce s mapou,mapa ČR,orientace na 
mapě,měřítko,nadmořská 
výška,značky na mapě 

  HV 
Odkaz lidové 
tvořivosti 
v regionu,význa
mní skladatelé 
regionu 
 
M 
Měřítko na 
mapě,vzdálenost
i 

1.3 
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Vyhledá typické 
regionální zvláštnosti 
přírody,osídlení,hospo
dářství a 
kultury,jednoduchým 
způsobem posoudí 
jejich význam 
z hlediska 
přírodního,historickéh
o,politického,správníh
o a vlastnického 
 
 
 

na mapě najde kraj ve 
kterém bydlí 
-osvojí si důležité 
pojmy  k usnadnění 
orientace na mapě 
ČR 
-prokáže své znalosti 
o přírodě 
 
 
 
 

okolní krajina (místní oblast,region)- 
Česká 
republika:povrch,vodstvo,zemědělství 
a průmysl,Praha a další významná 
města ČR 
Životní prostředí 

    4.2 

Rozlišuje hlavní 
orgány státní moci a 
některé jejich 
zástupce,symboly 
našeho státu a jejich 
význam 

-vybarví vlajku ČR a 
státní znak 
- seznamuje se 
s pojmy, prezident, 
premiér, ministr 

-naše vlast- 
Domov,krajina,národ 
Státní symboly,státní svátky,památná 
místa, armáda ČR 
 

 

  3.1 

Vyjádří na základě 
vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi,vyvodí a 
dodržuje pravidla pro 
soužití ve škole(mezi 
chlapci a 
dívkami),rodině 

-uplatňuje pravidla 
soužití v kolektivu 
 LIDÉ KOLEM NÁS 

-soužití lidí- 
Mezilidské vztahy,komunikace 
Pomoc nemocným 

 

  2.1 

rozlišuje základní 
rozdíly mezi 
lidmi,obhájí a 
odůvodní své názory, 

-uplatňuje pravidla 
slušného chování při 
komunikaci se 
spolužáky i ostatními 

-chování lidí- 
Vlastnosti lidí 
Pravidla slušného chování 

 

  5.3 
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připustí svůj omyl, 
dohodne se na 
společném postupu 
řešení 

lidmi 

Rozpozná ve svém 
okolí jednání a 
chování,která se už 
tolerovat nemohou a 
která porušují 
základní lidská práva 

-uvědomuje si svá 
práva a povinnosti -právo a spravedlnost- 

Základní lidská práva a práva dítěte 
Práva a povinnosti žáků školy-školní 
řád 

 

  2.3 
5.3 

Poukáže v nejbližším 
společenském a 
přírodním prostředí na 
změny a některé 
problémy a navrhne 
zlepšení životního 
prostředí obce(města) 

-dodržuje 
společenské chování 
při kulturních akcích 

-kultura- 
Podoby a projevy kultury,kulturní 
instituce 
Návštěvy kulturních zařízení 

 

  2.4 
4.3 
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Pracuje s časovými 
údaji a využívá 
zjištěných údajů 
k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy 
 

-dovede využívat 
časové údaje 
v praktickém životě 
 

LIDÉ A ČAS 
-orientace v čase a časový řád- 
Časová přímka:historie jako časový 
sled 
událostí,generace,letopočet,kalendáře 
 
 

  1.3 
 
 

Zdůvodní základní 
význam chráněných 
částí 
přírody,nemovitých i 
movitých kulturních 
památek,archivů,knih
oven a sbírek muzeí a 
galerií pro pochopení 
minulosti a využívá 
nejrůznější informace 
z dostupných zdrojů 

-pozná některé 
regionální památky 
v místě svého bydliště 

-regionální památky- 
Českobudějovické památky 
Návštěva 
knihovny,muzea,galerie,využití 
Internetu 
 
 
 
 

 

  1.5 

Rozeznává současné 
a minulé a orientuje 
se v hlavních reáliích 
minulosti a 
současnosti naší 
vlasti 

-seznamuje se 
s historickými 
událostmi našich dějin 

-významné události našich dějin- 
Obrazy ze starších českých dějin:první 
Slované,Přemyslovci,Lucemburkové,h
usité,Jagellovci,Habsburkové-
M.Terezie a Josef II. 

 

  KK4.2 

Srovnává a hodnotí 
na vybraných 

-zná některé báje a 
pověsti 

-báje,mýty,pověsti- 
Návštěvy památek,muzeí 

 
 KK1.5 
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ukázkách způsob 
života a práce předků 
na našem území 
v hlavních dějinných 
obdobích 

Ukázky z knih: 
Staré pověsti české 
Pověsti z jižních Čech 
 

Objasní historické 
důvody pro zařazení 
státních svátků a 
významných dnů 

-uvědomuje si 
význam státních 
svátků 

Státní svátky: 
5.červenec 
6.červenec 
28.září 
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Předmět: Přírodověda -  5.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák 
vysvětlí na základě 
elementárních 
poznatků o Zemi 
jako součásti 
vesmíru souvislost 
s rozdělením času a 
střídáním ročních 
období 

-prakticky pozoruje 
pravidelné střídání dějů 
v přírodě a umí je 
popsat 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
-Vesmír a Země 
Sluneční soustava 
Den a noc 
Roční období 
 

1b 
1c 
1d 
1h 
5a 
5b 
5c 
5d 

 ČJ-ČTENÍ 
-ze života 
zvířat,lidí 
 
VV-výjevy z říše 
rostlin a 
živočichů 
-naše rodina 
  
  
  

1.3 

Zhodnotí některé 
konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a 
rozlišuje 
aktivity,které mohou 
prostředí i zdraví 
člověka podporovat 
nebo poškozovat 

-umí se vhodně chovat 
v přírodě 
-třídí správně odpad  
-neznečišťuje životní 
prostředí 

-ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody- 
Odpovědnost lidí,ochrana a tvorba 
životního prostředí,ochrana rostlin a 
živočichů,likvidace odpadů,živelné 
pohromy a ekologické katastrofy 

4.4 

Založí jednoduchý 
pokus,vyhodnotí a 
vysvětlí výsledky 
pokusu 

-praktické měření 
v hodinách i doma 

-látky a jejich vlastnosti- 
Třídění látek,změny látek a 
skupenství,vlastnosti,porovnávání látek 
a měření veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek 

1.6 
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Zkoumá základní 
společenstva ve 
vybraných lokalitách 
regionů,zdůvodní 
podstatné vzájemné 
vztahy mezi 
organismy a nachází 
shody a rozdíly 
v přizpůsobení 
organismů prostředí 

 -uvádí příklady rostlin a 
živočichů v různých 
oblastech Evropy a 
světa 
-vyhledává zajímavosti 
v encyklopediích,na 
internetu  

-životní podmínky- 
Rozmanitost podmínek života na 
Zemi,význam 
ovzduší,vodstva,půd,rostlinstva a 
živočišstva na Zemi,podnebí a počasí 
 

1.2 

Využívá znalostí 
lidského těla 
k vysvětlení 
základních funkcí 
jednotlivých 
orgánových soustav 

-měří části svého těla 
-zná základní stavbu a 
funkci povrchu těla 
člověka –ukazuje na 
svém těle 
-přiřazuje orgány do 
soustav 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
-lidské tělo- 
Životní potřeby a projevy 
člověka,základní stavba a 
funkce:kostra,svaly,kůže,soustava:obě
hová,dýchací,trávicí,močová,nervová,s
myslová ústrojí 

1.4 

Rozlišuje jednotlivé 
etapy lidského 
života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před 
a po jeho narození 

-zařazuje rodinné 
příslušníky do 
jednotlivých etap 
lidského života 
-snaží se vytvořit 
seznam 
pravidel,kterými by se 
měl řídit muž a žena 

-partnerství,rodičovství, 
Biologické a psychické změny 
v dospívání 
Pohlavní rozdíly mezi mužem a 
ženou,základy lidské reprodukce,vývoj 
jedince 
 
 

5.2 

Uplatňuje účelné 
způsoby chování 
v modelových 
situacích mimořádné 
události a 
v situacích 
ohrožujících zdraví 

-snaží se rozpoznat 
nebezpečí 
-vyhýbá se 
nebezpečným místům 
-ví,na koho se 
v případě osobního 
ohrožení může obrátit 

-situace hromadného ohrožení- 
Krizové situace(šikana,týrání,sexuální 
zneužívání atd.),brutalita a jiné formy 
násilí v médiích,služby odborné pomoci 

2.1 
2.2 
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rozpozná život 
ohrožující zranění, 
ošetří drobná 
poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 

-poskytne první pomoc 
u lehčích poranění 
-ovládá základní 
obvazovou techniku 

-péče o zdraví- 
Drobné úrazy a poranění,první pomoc 
při drobných poraněních, prevence 
nemocí a úrazů, přivolání pomoci 
v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví – služby odborné 
pomoci, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku 

6.3 

Předvede 
v modelových 
situacích osvojené 
jednoduché způsoby 
odmítání 
návykových látek 

-předvádí praktické 
modelové situace 
-snaží se nepodlehnout 
kamarádům 

-návykové látky a zdraví- 
Odmítání návykových látek,hrací 
automaty a počítače 

1.1 

Uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související 
s rozvojem zdraví a 
jeho preventivní 
ochranou 

-dodržuje základní 
hygienické zásady 
-dbá o pravidelnou 
tělesnou a intimní 
hygienu 
-poskytne první pomoc 
-sestaví si denní 
program 

-péče o zdraví- 
Pohybový režim,nemoc,úrazová 
zábrana,osobní intimní a duševní 
hygiena-stres a jeho rizika,reklamní 
vlivy, zdravý životní styl, denní 
režim, správná výživa, výběr a způsoby 
uchovávání potravin, vhodná skladba 
stravy, pitný režim 

6.3 

Uplatňuje 
ohleduplné chování 
k druhému pohlaví a 
orientuje se 
v bezpečných 
způsobech 
sexuálního chování 
mezi chlapci a 
děvčaty v daném 
věku 

-orientuje se ve 
vztazích mezi lidmi 
-chápe,že přátelství je 
založeno na 
důvěře,pomoci a 
společných zájmech 
- 

-základy sexuální výchovy- 
 nemoci přenosné a nepřenosné, 
ochrana před infekcemi přenosnými 
krví (hepatitida, HIV/AIDS), osobní, 
intimní a duševní hygiena  -
 partnerství, manželství, rodičovství, 
základy sexuální výchovy – rodina, 
vztahy v rodině, partnerské vztahy, 
osobní vztahy, etická stránka vztahů, 
etická stránka sexuality 

5.3 
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Předmět:Vlastivěda -  5.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
 témata 

Mezipředmětové  
vztahy 

Dílčí  
složky KK 

Žák 
 vyhledává jednoduché 
údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích 
lidí na mapách naší 
republiky,Evropy a 
polokoulí 
 

 
-opakuje základní pojmy 
a poznatky o regionu ze 
4.rpčníku 
 
-ukazuje na mapě 
světadíly a oceány 
-pozná světadíl podle 
tvaru a velikosti 

MÍSTO,KDE ŽIJEME 
-regiony ČR- 
Oblasti ČR-surovinové 
zdroje,výroba,služby,obchody 
 
-Evropa a svět- 
Práce s mapou Evropy a 
světa:světadíly 
Historické mapy 

1c 
1d 
1g 
1h 
2a 
3a 
3b 
3c 

ČJ-SLOH 
Pohled,dopis 
z dovolené,prázdnin 
Vyprávění zážitků 
z cest 
 
 ČJ-Literární výchova 
Pověsti a báje 
z našeho 
města,vesnice,české 
historie 
 
 
 Př 
Fauna a flora našeho 
kraje,státu,ekosysté
my 
 
 Vv 
Naše ulice,můj dům 
Výjevy z české 
historie 
  
  
  

1.3 

Zprostředkuje ostatním 
zkušenosti,zážitky a 
zajímavosti z vlastních 
cest a porovná způsob 
života a přírodu v naší 
vlasti i jiných zemích 

-ukazuje na 
mapě:polohu,povrch,vod
stvo,státy a hlavní města 
Evropy 
-vypráví o zemích 
Evropy,které navštívil, 
-připraví si referát podle 
společně vytvořené 
osnovy 

-Evropa a svět- 
Naši sousedé  
EU,evropské státy 
  

1.5 

Vyjádří na základě 
vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi 
lidmi,vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití 
v obci(městě) 

-zná obchody a firmy ze 
svého okolí 
-uvádí významné podniky 
a služby v regionu 

LIDÉ KOLEM NÁS 
-soužití lidí- 
mezilidské vztahy, 
komunikace, principy 
demokracie, obchod, firmy 

2.4 
4.1 
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rozlišuje základní rozdíly 
mezi lidmi,obhájí a 
odůvodní své názory, 
připustí svůj omyl, 
dohodne se na 
společném postupu 
řešení 

-dohodne se při 
skupinové práci 
v týmech,obhájí si svůj 
názor,ale připustí i svůj 
omyl 
-respektuje názor většiny 
a přizpůsobí se 

-chování lidí- 
ohleduplnost, etické zásady, 
zvládání vlastní emocionality; 
rizikové situace; rizikové 
chování; předcházení 
konfliktům 

  
  
  
  
  

4.2 
6.1 

Rozpozná ve svém okolí 
jednání a chování,která 
se už tolerovat nemohou 
a která porušují základní 
lidská práva nebo 
demokratické principy 

-neničí cizí majetek 
-sám upozorní na špatné 
chování lidí a snaží se 
najít správné řešení 
problému 

-právo a spravedlnost- 
Protiprávní jednání a 
korupce,právní ochrana 
občanů a majetku, včetně 
nároku na reklamaci, 
soukromého 
vlastnictví,duševních hodnot 

2.3 
5.3 

orientuje se v základních 
formách vlastnictví; 
používá peníze 
v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje 
cenu nákupu a vrácené 
peníze, na příkladu ukáže 
nemožnost realizace 
všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy 
si půjčovat a jak vracet 
dluhy 

-používá peníze na 
potřebné věci 

-vlastnictví- 
Soukromé,veřejné,osobní,spo
lečné, hmotný a nehmotný 
majetek, rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti; hotovostní 
a bezhotovostní forma peněz; 
způsoby placení; banka jako 
správce peněz, úspory, půjčky 

5.2 
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Poukáže v nejbližším 
společenském a 
přírodním prostředí na 
změny a některé 
problémy a navrhne 
zlepšení životního 
prostředí obce(města) 

-sám přispívá k ochraně 
přírody a prostředí,ve 
kterém žije 

-základní globální 
problémy- 
Významné sociální problémy 
Problémy konzumní 
společnosti 
Nesnášenlivost mezi lidmi 
Globální problémy přírodního 
prostředí 

4.1 
5.2 

Pracuje s časovými údaji 
a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy 

-využívá časové údaje 
v praktickém životě 
-pracuje s časovou osou 

LIDÉ A ČAS 
-orientace v čase a časový 
řád- 
Časová přímka:historie jako 
časový sled 
událostí,generace,letopočet,k
alendáře 

1.3 

Zdůvodní základní 
význam chráněných částí 
přírody,nemovitých i 
movitých kulturních 
památek,archivů,knihove
n a sbírek muzeí a galerií 
pro pochopení minulosti a 
využívá nejrůznější 
informace z dostupných 
zdrojů 

-povídá o  kulturních a 
historických 
památkách,které navštívil 
-v chráněných oblastech 
dodržuje zásady 
správného chování 

-regionální památky- 
Péče o památky,lidé a obory 
zkoumající minulost 

1.5 
5.1 
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Rozeznává současné a 
minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti 
naší vlasti s využitím 
regionálních specifik 

-seznamuje se 
s historickými událostmi 
našich dějin 
-snaží se z minulosti 
poučit do budoucího 
života 

-významné události našich 
dějin- 
Obrazy z novějších českých 
dějin:národní obrození,české 
země ve druhé polovině 
19.století,1.světová 
válka,2.světová 
válka,Československá 
republika po 2.světové 
válce,vznik České republiky 

KK4.2 

Srovnává a hodnotí na 
vybraných ukázkách 
způsob života a práce 
předků na našem území 
v minulosti a současnosti 
s využitím regionálních 
specifik 

-zná z minulosti  některé 
pověsti,zvláštnosti,tradice
,události,místa v regionu  

-báje,mýty,pověsti- 
Minulost kraje a 
předků,domov,vlast,rodný kraj 

1.5 

Objasní historické důvody 
pro zařazení státních 
svátků a významných 
dnů 

-uvědomuje si význam 
státních svátků a 
významných dnů našeho 
národa 

Státní svátky: 
1.ledna 
8.květen 
28.říjen 
17.listopad 
Významné dny: 
12.březen 
5.květen 

4.2 
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5.5 Člověk a společnost 
 
 

Klíčové kompetence s ohledem na očekávané 
výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech: 

 
Člověk a společnost (Dějepis, Občanská výchova) 

 

1.   

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1. vyhledává, analyzuje a propojuje informace 
z odborné literatury, internetu a dále je využívá 
v procesu učení a v praktickém životě 

1.2. užívá základní termíny, znaky a symboly 
1.3. vybírá pro učení dostupné metody a strategie 

studia společenských věd jako součást 
multimediálního rozvoje osobnosti člověka 

1.4. umí pozorovat své okolí a získané poznatky 
dále využívat 

2.   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

2.1. orientuje se na časové ose a v historických 
mapách, řadí hlavní historické epochy 
v chronologickém sledu 

2.2. posuzuje rozličné problémové situace ve svém 
životě, hledá příčiny úspěchu a neúspěchu 

2.3. k řešení problému zvolí vhodné metody a 
prostředky jež má v dané chvíli k dispozici 
(pozorování, měření, experiment) 

2.4. reálně posuzuje zodpovědnost za svá 
rozhodnutí ve společnosti lidí a je schopen 
nést důsledky svého chování a jednání 

3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

3.1. výstižně a souvisle formuluje své názory 
3.2. naslouchá názorům, informacím ostatních, 

vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 

3.3. rozumí různým typům textů, grafům, popiskům 
u obrázků, legendám map apod. 

3.4. kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjadřuje svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí ve 
společnosti 
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4.   

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 
A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1. účinně spolupracuje ve skupině 
4.2. rozpoznává projevy záporných charakterových 

vlastností u sebe i u druhých lidí, ovládá a řídí 
svoje jednání a chování vůči spolužákům a 
učitelům 

4.3. respektuje přirozené a sociální rozdíly mezi 
lidmi, rovnost mužů a žen v sociálních 
skupinách ve společnosti 

4.4. přispívá k diskusi svými názory a zároveň 
respektuje stanovisko ostatních 

5.   

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1. toleruje názory ostatních žáků na danou 
problematiku 

5.2. respektuje, chrání a ocení naše tradice a 
kulturní i historické dědictví, projevuje smysl 
pro kulturu 

5.3. rozpoznává xenofobní a rasistické projevy, 
zaujímá tolerantní postoje k menšinám, 
vyvozuje konkrétní závěry a úsudky 

5.4. je si vědom svých povinností a práv ve škole i 
mimo školu 

6.   

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

6.1. užívá bezpečně a účinně vybavení učebny a 
materiály 

6.2. využívá moderní technologie ( počítač, 
video…) 

6.3. využívá znalosti v jednotlivých oblastech všech 
společenských věd a snaží se je prakticky 
využít při rozhodování o svém budoucím životě 
a povolání 
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DĚJEPIS 

 
Charakteristika předmětu: 
 

 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně ve všech ročnících na 

druhém stupni.  
Vzdělávací oblast dějepisu přináší základní poznatky o konání člověka v 

minulosti. Hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince ve smyslu 
předávání historické zkušenosti. Důležité je poznávání dějů, které zásadním 
způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do současnosti. Významně se 
uplatňuje zřetel k hodnotám evropské civilizace. Znalost různých historických epoch 
napomáhá k celkové orientaci v mnohotvárnosti faktů tvořících rámec každodenního 
života. Podstatné je rozvíjet časové a prostorové představy historických jevů a dějů. 
Žáci jsou vedeni k tomu, že historie není uzavřenou minulostí, ale je kladením 
otázek, jimiž se současnost ptá po svém vlastním charakteru. Významně se 
uplatňuje zřetel k dějinám regionu, znalost významných osobností i památek. 
Vzdělávací oblast se zaměřuje na prevenci rasistických postojů, vychovává k 
tolerantnosti a respektování lidských práv. Vybavuje žáka znalostmi pro aktivní 
zapojení do života v demokratické společnosti. Žák získává z dostupných zdrojů 
informace o historických skutečnostech, orientuje se v historickém čase a prostoru, 
komunikuje a prezentuje výsledky své práce. Důležitá je práce s informačními médii, 
pomoc archívů, muzeí, knihoven, galerií. 
 
Učivo je rozděleno do čtyř základních částí :  

1. Pravěk, starověk 
2. Středověk 
3. Novověk 
4. Novodobé dějiny 
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Předmět: 
Dějepis - 6.roč. 

          

Očekávané 
výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

uvede konkrétní 
příklady 
důležitosti a 
potřebnosti 
dějepisných 
poznatků 

-žák ví, proč a jak poznáváme minulost, 
jaký úkol mají historické vědy, práce 
historika 

význam zkoumání 
dějin, získávání 
informací o dějinách;  

PT 3 b   KK 1.1/1.2 

uvede příklady 
zdrojů informací 
o minulosti; 
pojmenuje 
instituce, kde 
jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

-žák operuje s pojmy: hmotné a písemné 
prameny, archivy, muzea, galerie, 
knihovny, a jejich významem  

historické prameny     KK 1.3/2.2 

orientuje se na 
časové ose a v 
historické mapě, 
řadí hlavní 
historické epochy 
v 
chronologickém 
sledu 

-vnímá historický čas, rozlišuje hlavní 
období historie, interpretuje vědecký výklad 
vzniku světa a člověka a výklad vzniku 
světa a člověka v mýtech a náboženstvích 

historický čas a 
prostor 

PT 3 c   KK 3.1/3.2 
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charakterizuje 
život pravěkých 
sběračů a lovců, 
jejich materiální 
a duchovní 
kulturu 

-popíše vývoj člověka, charakterizuje 
paleolit (nástroje, způsob obživy, 
společenská organizace, způsob života, 
umění) 

člověk a lidská 
společnost v pravěku 

PT 3 b   KK 
1.2/3.2/3.3 

objasní význam 
zemědělství, 
dobytkářství a 
zpracování kovů 
pro lidskou 
společnost 

-charakterizuje neolit a doby kovů v Přední 
Asii (nástroje, způsob obživy, společenská 
organizace, způsob života, umění) 

nejstarší starověké 
civilizace a jejich 
kulturní odkaz 

PT 3 b   KK 
3.2/3.3/ 

uvede příklady 
archeologických 
kultur na našem 
území 

-charakterizuje neolit a doby kovů v  Evropě 
(nástroje, způsob obživy, společenská 
organizace, způsob života, umění) 

člověk a lidská 
společnost v pravěku 

PT 3 c   KK 
3.2/3.3/4.1 

rozpozná 
souvislost mezi 
přírodními 
podmínkami a 
vznikem prvních 
velkých 
zemědělských 
civilizací 

-orientuje se v přehledu států starověkého 
východu: Egypt, státy v oblasti 
Mezopotámie a Předního východu, Indie, 
Čína, popisuje obecné rysy a specifické 
zvláštnosti jejich hospodářského, 
společenského, politického a kulturního 
vývoje 

nejstarší starověké 
civilizace a jejich 
kulturní odkaz 

PT 3 b   KK 3.2/1.2 
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uvede 
nejvýznamější 
typy památek, 
které se staly 
součástí 
světového 
kulturního 
dědictví 

-popíše kulturu států starověkého východu 
(písmo, základy věd, způsob života, 
náboženství, umění), interpretuje přínos 
starověkých států pro rozvoj světové kultury 

nejstarší starověké 
civilizace a jejich 
kulturní odkaz 

PT3 b   KK 
4.4/4.1/3.1 

porovná formy 
vlády a 
postavení 
společenských 
skupin v 
jednotlivých 
státech a vysvětlí 
podstatu antické 
demokracie 

STAROVĚKÉ ŘECKO 
-popíše řecko-perské války, boj o nadvládu 
v Řecku 
- interpretuje řeckou kulturu-písmo, vědu 
(filozofie, historie, přírodní vědy), umění 
(divadlo, literatura, architektura, sochařství, 
malířství), sport a hry 
- zná významné osobnosti 
- popíše ovládnutí Řecka Makedonií, 
Alexandra Makedonského a jeho činy, -
rozpozná přínos řecké a helénistické kultury 
pro rozvoj evropské civilizace, 
 
STAROVĚKÝ ŘÍM- popíše přírodní poměry 
a osídlení Apeninského poloostrova 
-etruskou kulturu 
- orientuje se v nejstarších obdobích 
římských dějin, v bájích a pověstech 
- popíše Řím v období republiky-státní 
zřízení, územní rozsah, složení společnosti; 
-interpretuje krizi republiky, občanské války, 
povstání otroků (Spartakus) 
- orientuje se v historii Říma v období 
principátu a císařství-(státní zřízení, 

antické Řecko, antický 
Řím, střední Evropa a 
její styky s antickým 
středomořím 

PT 2 d   KK 
2.1/2.2/4.4 
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rozšiřování říše, postavení provincií, boj 
proti barbarům, kolonát) 
- popíše vznik a podstatu křesťanství, krizi 
římské říše-její rozdělení a pád 
západořímské říše 
- hodnotí význam římské kultury (věda, 
umění, způsob života, náboženství) a její 
přínos pro rozvoj evropské civilizace, zná 
významné osobnosti 
- popisuje osídlení Evropy po rozpadu 
západořímské říše 

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

-objasní osídlení Evropy po rozpadu 
Západořímské říše a způsob života 
"barbarských" kmenů a jejich romanizace 
 
 
 

nový etnický obraz 
Evropy 
 

PT 4 c  3.1/3.2 
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Předmět:  
Dějepis - 7. roč. 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

porovná základní 
rysy 
západoevropské, 
byzantsko-
slovanské a 
islámské kulturní 
oblasti 
 

-popíše přijímání křesťanství,  
Říše franská a byzantská. 
-popíše pokusy o podmanění evropské 
civilizace - Arabové, Normané, východní 
kočovníci. 
-má přehled o významných evropských 
státech (Svatá říše římská,počátky 
anglického a francouzského království, 
polského a uherského státu, Kyjevská 
Rus, Arabská říše, Islám) 

utváření států ve 
východoevropském 
a západoevropském 
kulturním okruhu a 
jejich specifický 
vývoj 
islám a islámské říše 
ovlivňující Evropu 
(Arabové, Turci) 

PT  3 b   1.4/2.2 

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

-zná slovanské kmeny 
-popíše počátky politické organizovanosti 
Slovanů (Sámova říše. Velkomoravská 
říše - územní rozsah, politický vývoj, 
christianizace, Cyrilometodějská misie, 
kultura) 

Velká Morava a 
český stát, jejich 
vnitřní vývoj a 
postavení v Evropě 
 

PT 3 c   3.1/3.2 
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vymezí úlohu 
křesťanství a víry 
v životě 
středověkého 
člověka, konflikty 
mezi světskou 
a církevní mocí, 
vztah křesťanství 
ke kacířství a jiným 
věroukám 

-popíše počátky a rozvoj českého státu 
za prvních Přemyslovců 
-objasní šíření křesťanství a počátky 
křesťanské kultury 
-popíše křížové výpravy do Svaté země 
-popíše období českého státu za 
posledních Přemyslovců a Lucemburků 
a  hospodářský a kulturní rozvoj za Karla 
IV. 

křesťanství, 
papežství, císařství, 
křížové výpravy 

PT 3b   1.1/ 
3.2/3.3 

ilustruje postavení 
jednotlivých vrstev 
středověké 
společnosti, uvede 
příklady románské 
a gotické kultury 

-charakterizuje románskou kulturu v 
našich zemích a v Evropě  
-popíše zemědělství, řemeslnou výrobu, 
obchod a vznik měst 
-interpretuje strukturu středověké 
společnosti a způsob života jednotlivých 
vrstev (šlechta, rytíři, měšťanstvo, 
kněžstvo, mnišské řády, poddaní) 
-charakterizuje kulturu rytířskou a 
církevní 
-charakterizuje gotickou kulturu v naších 
zemích a v Evropě 

struktura středověké 
společnosti, funkce 
jednotlivých vrstev 
kultura středověké 
společnosti - 
románské a gotické 
umění a vzdělanost 

 

PT 3 b   3.2/3.3 

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

-objasní, co byl renesanční humanismus 
a náboženská reformace 
-orientuje se v období pozdní gotiky, 
počátků humanismu a renesance v 
naších zemích a v Evropě 
-objasní vývoj v Evropě - konflikt mezi 
Anglií a Francií, turecké výboje, 
osvobození Ruska z tatarské nadvlády a 
vyhnání Arabů z Pyrenejského poloostr. 

renesance, 
humanismus  
 

PT 3 c   3.2/ 
3.3/4.1 
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vymezí význam 
husitské tradice 
pro český politický 
a kulturní život 
 

-popíše husitství, jeho průběh, výsledky 
a zná významné osobnosti 
-vysvětlí situaci Českého státu v období 
poděbradském a jagellonském - 
hospodářské, politické, náboženské a 
kulturní poměry 

husitství, reformace 
a jejich šíření 
Evropou 

PT 6 a   3.2/4.5 

popíše  a 
demonstruje průběh 
zámořských objevů, 
jejich příčiny a 
důsledky 

-objasní objevné cesty, jejich průběh, 
výsledky, poznávání nových civilizací a 
důsledky pro Evropu 
-vysvětlí počátky expanze Španělska a 
Portugalska do zámoří 
-vysvětlí vzestup Španělska a zápas 
Nizozemí o nezávislost 
 

zámořské objevy a 
počátky dobývání 
světa 
 

PT 3 b   4.4/ 
4.1/3.1 

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

-popíše Český stát v předbělohorské 
době, ilustruje vznik habsburské 
monarchie a vymezí postavení českých 
zemí v habsburské monarchii 

český stát a velmoci 
v 15. - 18. století 
 

PT 3 b  
PT 3 c 
 

  3.2/3.3 
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objasní příčiny a 
důsledky 
vzniku 
třicetileté 
války a 
posoudí její 
důsledky 

-popíše průběh třicetileté války a její 
důsledky pro naše země a střední 
Evropu 

český stát a 
velmoci v 15. - 18. 
století 
 

PT 3 b 
      3 c 

  2.1/2.2/4.4 

 
 
Předmět:  
Dějepis - 8. roč. 

          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

na příkladech 
evropských dějin 
konkretizuje 
absolutismus, 
konstituční 
monarchii, 
parlamentarismus 

-interpretuje počátky absolutních 
monarchií v Anglii a ve Francii  
-ilustruje situaci ve Svaté říši a 
zaostávání střední a východní Evropy 
za Evropou západní 
 

český stát a velmoci 
v 15. -18. století 
 

PT 3 b    3.2/3.3 

vysvětlí podstatné 
ekonomické, 
sociální, politické a 
kulturní změny ve 
vybraných zemích 
a u nás, které 
charakterizují 

-popíše občanskou válku v Anglii 
-charakterizuje habsburskou 
monarchii a české země po třicetileté 
válce (hospodářské, náboženské, 
národnostní a kulturní poměry)  
-popíše upevňování nadvlády 
Habsburků v Evropě 

český stát a velmoci 
v 15. - 18. století 
 

PT 3 b   1.4/2.2 
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modernizaci 
společnosti 

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

-charakterizuje osvícenství  (rozvoj 
vzdělanosti, vědy, techniky a umění) 
-popíše habsburskou monarchii a 
české země v 18. stol. (vláda a 
reformy Marie Terezie a Josefa II.) 
-charakterizuje hospodářský a kulturní 
rozvoj českých zemí v 18. stol. 
-popíše vývoj v Anglii, Francii, Rusku 
a Prusku 
-vysvětlí střet parlamentarismu s 
absolutismem 
-popíše vznik USA a francouzskou 
revoluci (příčiny, průběh a výsledky) 
-vysvětlí vliv francouzské revoluce a 
napoleonských válek na evropské 
země  
-popíše uspořádání Evropy po 
Vídeňském kongresu. 

český stát a velmoci 
v 15. -18. století 
Velká francouzská 
revoluce a napoleonské 
období, jejich vliv na 
Evropu a svět; vznik USA 

 

PT 3 c 
      2 d 

  3.1/3.2 

porovná jednotlivé 
fáze utváření 
novodobého 
českého národa v 
souvislosti 
s národními hnutími 
vybraných 

-popíše vznik rakouského císařství a 
Metternichův absolutismus 
-charakterizuje průmyslovou revoluci 
v naších zemích, Rakousku a v 
Evropě 
-vysvětlí vznik a formování občanské 
společnosti 

národní hnutí velkých a 
malých národů; utváření 
novodobého českého 
národa 

PT 3 a   1.1/3.2/3.3 
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evropských národů -popíše národní obrození (jednotlivé 
etapy a hlavních představitele) 

charakterizuje 
emancipační úsilí 
významných 
sociálních skupin; 
uvede požadavky 
formulované 
ve vybraných 
evropských 
revolucích 

-popíše průběh a výsledky revoluce v 
roce 1848 v naších zemích a v 
Evropě 
-charakterizuje české země v době 
Bachova absolutismu a v 60. letech, 
zná hlavní představitele českého 
politického života 
-popíše vznik Rakousko – Uherska 
-občanskou válku v USA 
 -sjednocení Německa a Itálie. 

revoluce 19. století jako 
prostředek řešení 
politických, sociálních a 
národnostních problémů 

 

PT 3 a 
      3 b 
      3 c 

  3.2/3.3 

na vybraných 
příkladech 
demonstruje 
základní politické 
proudy 

-vysvětlí pojmy liberalismus, 
nacionalismus a  popíše počátky 
socialistických teorií, politický život v 
českých zemích a formování 
politického programu 

politické proudy 
(konzervativizmus, 
liberalismus, 
demokratismus, 
socialismus), ústava, 
politické strany, občanská 
práva 

PT 3 c   3.2/3.3/4.1 

vysvětlí rozdílné 
tempo modernizace 
a prohloubení 
nerovnoměrnosti 
vývoje jednotlivých 
částí Evropy a 
světa včetně 
důsledků, ke kterým 

-popíše průmyslovou revoluci v 
Evropě a v našich zemích – změny 
v oblasti hospodářské, společenské, 
politické a kulturní. 
-vysvětlí formování moderní občanské 
společnosti a postavení českých zemí 
v Rakousko - Uhersku 
-charakterizuje českou politiku 

industrializace a její 
důsledky pro společnost; 
sociální otázka  
kulturní rozrůzněnost 
doby 
 

PT 2 b   KK 3.2/4.5 
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tato 
nerovnoměrnost 
vedla 

koncem 19. a počátkem 20. stol. 
(hlavní politické strany a jejich 
představitelé) 
a českou kulturu (věda, umění, 
školství, ediční a kulturní činnost) 

charakterizuje 
soupeření mezi 
velmocemi a 
vymezí význam 
kolonií 

-charakterizuje vývoj v západní, 
východní a jihovýchodní Evropě, v 
USA a Japonsku a vývoj v 
koloniálních a závislých zemích 

konflikty mezi velmocemi, 
kolonialismus 
 

PT 3 b   4.4/4.1/3.1 

 
  



 244

Předmět:  
Dějepis - 9. roč. 
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

na příkladech 
demonstruje zneužití 
techniky ve světových 
válkách a jeho 
důsledky 
 

-popíše dějiny konce 19. století (1. 
světová válka, poválečné uspořádání 
světa, nové uspořádání Evropy) 
-vysvětlí vznik Československa a jeho 
mezinárodní postavení (hospodářsko – 
politický rozvoj republiky, sociální a 
národnostní poměry, politický systém, 
strany a představitelé) 

první světová válka a 
její politické, sociální 
a kulturní důsledky  

 

PT 3 b   1.1/3.2 

rozpozná klady a 
nedostatky 
demokratických 
systémů 

 
 

-popíše poválečnou obnovu a nástup  
zlatých let (Československo, Evropa a 
svět, mezinárodně politická situace, 
průmysl, zemědělství) 
-charakterizuje světovou hospodářskou 
krizi a léta krize v Československu 
východiska, důsledky) 
 

nové politické 
uspořádání Evropy a 
úloha USA ve světě; 
vznik 
Československa, její 
hospodářsko- 
politický vývoj, 
sociální a 
národnostní 
problémy 

PT 3 b   1.4/2.2 

charakterizuje jednotlivé 
totalitní systémy, příčiny 
jejich nastolení v širších 
ekonomických 
a politických 
souvislostech a 
důsledky jejich 
existence pro svět; 
rozpozná destruktivní 
sílu totalitarismu a 

-popíše nástup nacismu v Německu, 
charakterizuje fašistická hnutí, totalitní 
systémy a jejich důsledky (rozpad 
versailleského systému – předehra 2. 
sv. války) 

mezinárodně 
politická a 
hospodářská situace 
ve 20. a 30. letech; 
totalitní systémy -
komunismus, 
fašismus, nacismus - 
důsledky pro 
Československo a 
svět  

PT 3 c 
     2 d 

  3.1/3.2 
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vypjatého nacionalismu  
na příkladech vyloží 
antisemitismus, 
rasismus a jejich 
nepřijatelnost 
z hlediska lidských 
práv 
 

-vysvětlí důsledky Mnichovské 
konference (obrana demokracie a 
republiky, kultura a věda v 1. republice) 
popíše vypuknutí 2. sv. války 
(přepadení Polska, západní tažení, 
pád Francie, bitva o Anglii, napadení 
SSSR) 
-vysvětlí příčiny obratu ve vývoji 2. sv. 
války (vstup USA do války, obrat na 
východní frontě, úspěchy spojenců v 
severní Africe, Tichomoří, konference 
v Teheránu) 
-popíše období protektorátu Čechy a 
Morava (ztráty, ústavní změny, život 
v protektorátu, holocaust, domácí 
odboj a zahraniční odboj, heydrichiáda. 
-osvětlí působení československých 
vojáků na frontách 2. sv. války  
-popíše závěrečné etapy 2. sv. války 
(SNP, pád Berlína, pražské povstání, 
kapitulace Japonska) 
osvětlí vznik OSN 

druhá světová válka, 
holocaust; situace 
v našich zemích, 
domácí a zahraniční 
odboj; politické, 
mocenské a 
ekonomické 
důsledky války 
 

PT 4 a 
      4 b 

  1.1/3.2/3.3 

vysvětlí příčiny a 
důsledky vzniku 
bipolárního světa; 
uvede příklady 
střetávání obou bloků 
 
 

-charakterizuje poválečné uspořádání 
světa, politické, mocenské a 
ekonomické důsledky války 
(Postupimská konference, řešení 
německé otázky) 
-popíše rozdělení světa do vojenských 
bloků (NATO, Varšavská smlouva, 
OSN) 
-vysvětlí změny v Evropě na přelomu 

studená válka, 
rozdělení světa do 
vojenských bloků  
reprezentovaných 
supervelmocemi; 
politické, 
hospodářské, 
sociální a 
ideologické 

PT 3 a 
      3 b 
     3 c 

  3.2/3.3 
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50. – 60. let (kultura a věda po 2. SV.) soupeření 
 

zhodnotí postavení 
Československa 
v evropských 
souvislostech a její 
vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a 
kulturní prostředí 

-charakterizuje poválečné 
Československo (kulturní a duchovní 
vývoj v Československu 1945 – 1948) 
- osvětlí mezinárodní postavení 
Československa (národnostní, kulturní, 
hospodářské problémy) 
charakterizuje Československo v 
období totality  
-popíše pokus o reformu systému v 
Československu v roce 1968, období 
normalizace (ekonomické těžkosti, 
rozklad sovětského bloku, perestrojka, 
Charta 77) 

vnitřní situace 
v zemích východního 
bloku (na vybraných 
příkladech srovnání 
s charakteristikou 
západních zemí) 
vývoj 
Československa od 
roku 1945 do roku 
1989, vznik České 
republiky 

PT 3 c 
     2 b 
 

  4.1/4.5 

posoudí postavení 
rozvojových zemí 
 

-popíše rozpad koloniálního panství rozpad koloniálního 
systému, 
mimoevropský svět 

PT 3 b   4.4/4.1/3.1 

vysvětlí a na 
příkladech doloží 
mocenské a politické 
důvody euroatlantické 
hospodářské 
a vojenské spolupráce 
prokáže základní 
orientaci v problémech 
současného světa 

-osvětlí mezinárodní vývoj od 60. let 
(věda, technika, vzdělání, sport, 
zábava – faktory vývoje, pluralismus 
kultur, globální problémy lidstva - 
vyspělé státy, evropská globalizace) 
 

věda, technika a 
vzdělání jako faktory 
vývoje; sport a 
zábava 
problémy 
současnosti 
 

 

PT 1 k   

 
 



 247 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika předmětu: 
 
 

Předmět občanská výchova se vyučuje na 2.stupni základní školy v hodinové 
dotaci jedné hodiny týdně. 

Témata jsou rozdělena podle složitosti pochopení a mají logickou návaznost 
od 6. do 9. ročníku. Předmět seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších 
společenstvích, s hospodářským životem, činností politických organizací a 
s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat 
a uplatňovat mravní pravidla společenského soužití a chování, přebírat odpovědnost 
za vlastní názory i jejich důsledky. Otevírá cestu sebepoznání a poznání druhých lidí  
a pomáhá s orientací v sociální realitě dneška. 

Ve vyučovacích hodinách mají žáci prostor k diskusi, využívají se informace 
z mediálních zdrojů i z písemných pramenů. 

V souvislosti se zavedením nové vzdělávací oblasti Finanční gramotnost 
byly aktualizovány osnovy předmětu následujícím způsobem–  
(změny označeny červeně) 

 
 Občanská výchova (6. – 9. ročník): 

o ze 6. ročníku byl přesunut výstup hospodaření s penězi do 7. ročníku  
o ze 7. ročníku byl přesunut výstup s učivem tržního hospodářství – 

nabídka, poptávka, formy podnikání, cena výrobku do 8. ročníku 
o ze 7. ročníku byl přesunut výstup funkce bankovnictví, půjčky, hypotéky 

a jejich podmínky do 9. ročníku 
o z 9. ročníku bylo přesunuty do 8. ročníku toto učivo s příslušnými 

výstupy: 
 globalizace a jejich důsledky 
 nebezpečí válek a vývoj zbraňových systémů, potravinové 

problémy a ničení životního prostředí 
 globální a lokální problémy lidstva a jejich řešení 
 mezinárodní vztahy mezi státy ve světě a světový terorismus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 248

 
 
Předmět: Občanská výchova - 6. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

rozpoznává projevy 
záporných charakterových 
vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky 
hodnotí a vhodně koriguje 
své chování a jednání 

žák vysvětlí,proč je třeba své 
chování a jednání ve škole 
podřizovat školnímu řádu, 
jaký význam má základní 
vzdělání pro jeho vlastní vývoj a 
budoucí život 

naše škola – život ve 
škole, práva a 
povinnosti žáků, 
význam a činnost 
žákovské samosprávy,  
vklad vzdělání pro život 
 

PT2a 
 

  KK 5.4                     
KK 2.4   
 

zdůvodní nepřijatelnost 
vandalského chování a 
aktivně proti němu 
vystupuje 

žák  rozlišuje, které projevy 
chování jednotlivce můžeme 
považovat společensky vhodné a 
které nikoliv 

společná pravidla a 
normy 
 

   KK 4.2 
 

usiluje v rámci svých 
možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví 

žák ví, co je denní rytmus,  umí 
správně rozvrhnout svůj čas 
 

režim dne 
 

PT1c 
 

   

zhodnotí nabídku 
kulturních institucí a cíleně 
z ní vybírá akce, které ho 
zajímají 

žák uvede  možnosti  správného 
a nesprávného  využití volného 
času 
 

kulturní život- kulturní 
instituce, masová 
kultura 
 

   KK 3.1              
 

vysvětlí role členů  
komunity ( rodiny, třídy) a 
uvede příklad pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu 
(komunita, rodinné 

žák vysvětlí pojem úplná a 
neúplná rodina,  vysvětlí, jaké 
funkce rodina plní a co je to 
náhradní rodinná výchova, 
orientuje se v příbuzenských 
vztazích, ví co je to rodokmen a 

vztahy a pravidla 
soužití v prostředí 
rodiny 
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prostředí) z hlediska 
prospěšnosti zdraví   

napíše si rodokmen svojí rodiny 

posoudí a na příkladech 
doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení konkrétních 
úkolů a dosahování 
některých cílů v rodině, ve 
škole, v obci 

žák ví, co je to městský úřad. kdo 
stojí v jeho čele, jak často 
probíhají obecní volby,vysvětlí k 
čemu slouží jednotlivé odbory 
(odbor výstavby, matrika, soc. 
věcí, živnostenský úřad …). Zná 
památná místa a významné 
osobnosti svého bydliště. 

naše obec,důležité 
instituce, zajímavá a 
památná místa, 
významní rodáci 
 

PT2c 
 

Př - přírodní 
okolí domu, 
přírodní krásy 
regionu 
 

 

objasní význam právní 
úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství 

žák ví, jaký je rozdíl mezi civilním 
a církevním sňatkem, dokáže říci, 
kdo nemůže sňatek uzavřít a umí 
vysvětlit pojem plánované 
rodičovství a antikoncepce 

význam právního 
vztahu manželství a 
závazky z něj 
vyplývající 
 

 Vv-výtvarné 
zpracování 
některých 
cvičení          
(blahopřání k 
sňatku)     
Bi- antikoncepce 
a plánované 
rodičovství 

 

      

objasní souvislosti 
globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady 
možných projevů a 
způsobů řešení globálních 
problémů na lokální úrovni  

žák  vysvětlí pojem ekologie, ví 
jaké jsou výhody a nevýhody 
města a vesnice a na příkladech 
doloží, jak lze chránit přírodní 
okolí našeho domova 
 

globální problémy, 
způsob jejich řešení 
 

PT5a 
     5c 
     5d 
 

Př- důsledky 
lidských zásahů 
do přírody, 
ekologie 
 

KK 3.1          
KK 3.2          
KK 1.4 
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- v obci , v regionu 
uplatňuje vhodné způsoby 
chování a komunikace v 
různých životních situacích, 
případné  neshody či 
konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným způsobem 

vysvětlí rozdíly mezi přítelem a 
známým, přátelstvím a láskou a 
ví, jaké vlastnosti jsou důležité 
pro získání a udržení přátelství 
pozná projevy  šikany  a umí se jí 
bránit 

lidská setkání 
svoboda  a  lidská   
závislost 
 

PT1f 
     1h 
     1j 
 
 

 KK 2.2 

zhodnotí a na příkladech 
doloží význam vzájemné 
solidarity mezi lidmi, vyjádří 
své možnosti,jak může v 
případě potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a v situacích 
ohrožení 
 

žák chápe, co je rovnost před 
zákonem,na příkladech zdůvodní 
příčiny sociální nerovnosti lidí a  
uvede příklady potřebných lidí ve 
společnosti a způsoby, jak jim 
můžeme pomoci 
 

lidská setkání – 
přirozené a sociální 
rozdíly mezi lidmi, 
rovnost a nerovnost, 
rovné postavení mužů 
a žen; lidská solidarita, 
pomoc lidem v nouzi, 
potřební lidé ve 
společnosti 

PT1f 
     1g 
 

 KK 4.3 
 

objasní účel důležitých 
symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání                                                     
- rozlišuje projevy 
vlastenectví od projevů 
nacionalismu 
 

žák vysvětlí, co nás navzájem 
spojuje v národ, co rozumíme pod 
pojmy vlast a vlastenectví, umí 
vyprávět některou z pověstí o 
počátcích českého národa, 
vyjmenuje někeré naše významné 
osobnosti,zajímavá  místa naší 
země a výrobky, které naši zemi 
proslavily. Vyjmenuje 
nejvýznamnější památky v Praze.  
Žák  vysvětlí, proč slavíme 
Vánoce a Velikonoce a v 
kalendáři vyhledá další významné 
svátky a řekne, proč jsou pro nás 
důležité. 
 

naše vlast – pojem 
vlasti a vlastenectví; 
zajímavá a památná 
místa, co nás 
proslavilo,významné 
osobnosti, státní 
svátky, významné dny 
 

PT1e 
     1h 
     4b  
 

Z- zajímavá 
místa ČR, 
výrobky, které 
nás proslavily 
,Praha .                     
D-pověsti, 
křesťanství, 
Bible, významní 
předkové, 
významné dny a 
výročí. 
 

KK 4.1          
KK 5.2 
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objasní potřebu tolerance 
ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory,zájmy způsoby 
chování a myšlení lidí , 
zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

žák ví, které národnostní menšiny 
žijí v naší zemi a že jsou si 
všechny rovnocenné 
 

vztahy mezi lidmi – 
mezilidská komunikace 
 

PT4b 
 

Z-národnostní 
menšiny v 
Čechách. 
 

KK 5.3 
 

rozpoznává netolerantní, 
rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v 
chování lidí  a zaujímá 
aktivní postoj proti všem 
projevům lidské 
nesnášenlivosti 

vysvětí pojem rasismus a řekne, 
proč je nebezpečný 
 

konflikty v mezilidských 
vztazích, problémy 
lidské nesnášenlivosti 
 

PT4b 
 

 KK 5.3 
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Předmět: Občanská výchova – 7.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- objasní účel 
důležitosti symbolů 
našeho státu a 
způsoby jejich 
používání 

popíše a vyjmenuje 
státní symboly ČR a 
vysvětlí historii jejich 
vzniku 
 
popíše kulturní život ve 
svém bydlišti, uvede 
své kulturní aktivity 
uvede jak se může 
podílet na ochraně 
kulturních památek a 
kulturních hodnot 
 
 

naše vlast-co nás proslavilo, státní 
symboly, státní svátky a významné dny 
 
kulturní život- 
kulturní hodnoty, tradice předávání 
kulturních dědictví 

PT 2a 
 
 
 
 
PT 2b 
 

 Zeměpis-
obyvatelstvo 
Dějepis-historie 
vzniku státních  
symbolů 

KK 1.2 
KK 5.2 
 
 

- rozlišuje projevy  
vlastenectví od  
projevů 
nacionalizmu 

rozlišuje rasistické a 
netolerantní chování a 
zaujímá k němu vlastní 
postoj 
 
zná své občanství, 
národnost a umí tuto 
znalost použít v praxi 
 
 

podobnost a odlišnost lidí-národnostní 
menšiny, 
přistěhovalectví,státní 
občanství,národnost 
 

PT 4a 
      4b 
      3a 
      3b 

 Zeměpis- rasy a 
světová  
náboženství 

KK 5.1 
KK 5.3 
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-objasní potřebu 
tolerance ve 
společnosti, 
respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné 
názory, způsoby 
chování a myšlení 
lidí, zaujímá lidí, 
tolerantní postoje 
k menšinám 
 

používá pojmy 
emigrace a zná důvody 
pro tuto skutečnost 

emigrace a její příčiny PT 4c 
PT 4d 
 

   

dodržuje zásady 
hospodárnosti, 
popíše a objasní 
vlastní způsoby 
zacházení s penězi 
a se svým i 
svěřeným majetkem, 
vyhýbá se rizikům v 
hospodaření 
s penězi, na 
příkladech ukáže 
vhodné využití 
různých nástrojů 
hotovostního a 
bezhotovostního 
placení, uvede 
příklady použití 
debetní a kreditní 
platební karty, 
vysvětlí jejich 
omezení 

žák dokáže říci, co je to 
rodinný rozpočet a jak 
se příjmy rodiny dále 
přerozdělují (stálé 
výdaje, úspory, 
kapesné) 
 

hospodaření s penězi, rozpočet rodiny, 
formy placení 
 

 M-výpočty 
osobního a 
rodinného 
rozpočtu 
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- rozlišuje a 
porovnává 
různé formy 
vlastnictví, včetně 
duševního 
vlastnictví a způsoby 
jejich ochrany, 
uvede příklady 

vysvětluje jednotlivé 
druhy vlastnictví a 
majetku 
 
zná jak probíhá proces 
dědictví, darování věci, 
a jakou funkci plní 
peníze 

majetek ,vlastnictví 
- druhy majetku, 
  funkce peněz, 
  daně, dědictví,  
  darování věci 
 

    

- objasní potřebu 
dodržování zásad 
duševního 
vlastnictví a jejich 
znalosti uplatňuje ve 
svém jednání 
 

rozpozná rozdíl mezi 
fyzickým a duševním 
vlastnictvím a jeho 
význam pro život 
 

duševní vlastnictví     

-rozlišuje ze kterých 
zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do 
kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje, 
uvede příklady 
dávek  a 
příspěvků,které ze 
státního rozpočtu 
získávají občané 
 

vysvětluje jak vzniká 
státní rozpočet, jeho 
příjmy a výdaje 
 

státní rozpočet,hrubý národní produkt 
 

  Matematika 
- výpočet % daní 

 

-rozlišuje a 
porovnává úlohu 
výroby,obchodu a 
služeb,uvede 
příklady jejich 
součinnosti 

uvede základní výrobní 
odvětví ve společnosti 
 
objasňuje fungování 
obchodu a popíše jej na 
konkrétních příkladech 

výroba, obchod a služby-jejich funkce 
a návaznost 

  Zeměpis-podíl 
obyvatelstva na 
jednotlivých 
výrobních 
sférách 
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charakterizuje co patří 
mezi služby a kdo je 
poskytuje 

- rozlišuje 
nejčastější typy a 
formy států a na 
příkladech 
porovnává jejich 
znaky 

pojmenuje typy států 
v minulosti a 
současnosti ve vztahu 
ke svobodě lidí 
 
z hlediska historie 
popíše typy státu 
 
pojmenuje typy států 
v minulosti a 
současnosti ve vztahu 
ke svobodě lidí 
mezi demokracií a 
autokracií 
 

právní základy států 
–znaky,typy a formy států 
 
feudální a otrokářský stát 
 
demokratická a autokratický stát 
 

  Dějepis-
historické formy 
státu a jeho 
řízení 

 

-rozlišuje a 
porovnává  
úkoly jednotlivých 
složek státní moce 
ČR i jejich orgánů a 
institucí,uvede 
příklad instituce a 
organizace které se 
podílejí na správě 
obcí,krajů a státu 

vysvětluje fungování a 
význam místní správy a 
její součinnost se státní 
správou 
 
orientuje se ve svém 
bydlišti a okolí ve státní 
správě a ví kam se 
v případě potřeby 
obrátit 
 

státní správa a samospráva 
 
 

PT 2c   KK 3.2 

-objasní výhody  
demokratického 

popíše rozdíly mezi 
totalitním a 

principy demokracie- 
znaky demokratického rozhodování při 

PT 2d   
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způsobu řízení státu 
pro každodenní život 
občanů 

demokratickým řízením 
státu z hlediska 
minulosti a současnosti 
našeho státu 

řízení státu, politický pluralismus 

- vyloží smysl voleb 
v demokratických 
státech a uvede 
příklady jak mohou 
výsledky voleb 
ovlivňovat 
každodenní život 
občanů 
 

promyslí příklady 
nejdůležitějších 
způsobů jakými se 
občan může podílet na 
veřejných záležitostech 
 
předvede co všechno 
potřebuje občan vědět 
k tomu, aby se mohl 
aktivně zapojit do voleb 
jako volič 
 

význam a formy voleb do 
zastupitelstev 
 
 

   

-provádí jednoduché 
právní úkony a 
chápe jejich 
důsledky,uvede 
příklady některých 
smluv,upravujících 
občansko právní 
vztahy-osobní 
přeprava; koupě, 
oprava či pronájem 
věcí 

orientuje se  
v základních právních 
předpisech sepisování 
smluv za určitých 
podmínek při koupi 
nebo 
reklamací výrobků 
 

protiprávní jednání- 
druhy a postihy, porušování předpisů 
v silničním provozu, smlouvy,záruky na 
opravy věcí 

  KK 2.2 
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Předmět: Občanská výchova – 8.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- objasní, jak může 
realističtější poznání a 
hodnocení vlastní 
osobnosti a 
potencionálu pozitivně 
ovlivnit jeho  
rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i 
kvalitu života 

zhodnotí své možnosti a 
schopnosti při rozhodování 
v důležitých životních 
situacích 
 
rozpozná, za jakých situací 
se projevuje citová odolnost 
člověka 
 

podobnost a odlišnost lidí-
osobní potenciál, 
sebehodnocení,sebepoznání 
sebekritika 
 

PT 1b   KK 2.2 

-posoudí vliv osobních 
vlastností na 
dosahování 
individuálních i 
společenských cílů, 
objasní vyznání vůle 
při dosahování cílů a 
překonávání překážek 
 

popíše, jakými způsoby 
může dospívající člověk 
překonat změnu citových 
stavů a nálad 
 
vysvětlí jak lze ovládat svoji 
vůli při tvorbě osobních cílů 
a jak se vyrovnat 
s překážkami 
 

vnitřní svět člověka-poznávání a 
posuzování skutečnosti u sebe i 
druhých 
 
vůle člověka a její ovládání 
 

PT 1c 
 

Biologie člověka 
–  nervová 
soustava 
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-rozpoznává projevy 
záporných i kladných 
vlastnosti u sebe i u 
druhých lidí, kriticky 
hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a 
jednání 

na příkladech popíše 
charakterové vlastnosti a 
rozpozná, které jsou kladné 
a záporné 
 
rozpoznává náročné životní 
situace a dokáže popsat 
základní způsoby, jak se jim 
vyhnout, eventuelně jak jim 
čelit a jak je účinně překonat  
 
rozpozná negativní vlivy 
návykových látek 
 
orientuje se v nabídce 
specializované pomoci, 
krizových centrech a linkách 
důvěry 
 
rozpoznává na příkladech 
přátelství vhodné a 
nevhodné a rozpozná jeho 
následky na svůj život 

záporné a kladné vlastnosti 
člověka 
 
 
 
náročné životní situace 
 
 
 
 
 
negativní vliv party a okolí na 
jednotlivce 
 
systém pomoci v případě 
ohrožení života 
 
 
 
přátelství, party, 
kamarádství 
 

PT 1d 
PT 1g 
 
 
 
PT  1j 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova ke 
zdraví - 
  vliv návykových 
látek 
   na organismus  
   člověka 
 

KK 4.2 
 
 
 
 
KK 2.2 

- popíše jak lze 
usměrňovat a 
kultivovat 
charakterové a volné 
vlastnosti,rozvíjet 
osobní přednosti, 
překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

uvede činitele, kteří ovlivňují 
tělesné,duševní a citové 
proměny v dospívání 
 

proměny člověka v době 
dospívání , osobní vlastnosti, 
dovednosti a schopnosti, osobní 
nezdary a nedostatky a způsoby 
jejich překonávání 
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-zhodnotí a na 
příkladech doloží 
význam vzájemné 
solidarity mezi lidmi, 
vyjádří své možnosti, 
jak může v případě 
potřeby pomáhat 
lidem v nouzi a 
v situacích ohrožení 
 
 

formuluje pojem solidarita, 
charita a pomoc a na 
příkladech z okolního života 
uvede konkrétní činnosti 
 
rozumí pojmu humanita a 
vyjádří názor, jak on může 
pomoci jako jednotlivec 
 
zná organizace poskytující 
pomoc v ohrožení života a 
kontakty na ně 
 

Zásady lidského soužití-morálka 
a mravnost,dělba 
práce,vzájemná solidarita 
 
 
 
 
 
humanitární organizace,nadace 
a sbírky 

PT 4b    

-uplatňuje vhodné 
způsoby chování a 
komunikace v různých 
životních situacích, 
případné neshody či 
konflikty s druhými 
lidmi řeší nenásilným 
způsoben 
 

předvede pravidla chování 
mezi lidmi a v praxi je 
aplikuje 
 
prosazuje své názory a 
práva vhodnou formou podle 
společenských pravidel 
 
chápe důležitost řešení 
osobních konfliktů 
nenásilnou cestou a 
případné důsledky svého 
chování při opaku 
 

zásady slušného chování mezi 
lidmi 
 
seberegulace chování 
 
 
 
stres, frustrace, konflikt 

PT 1h   KK 4.2 

-na příkladu chování 
kupujících a 
prodávajících vyloží 
podstatu fungování 
trhu, objasní vliv 

správně rozlišuje a 
v souvislosti používá pojmy 
nabídka a poptávka,na 
příkladech vysvětlí jak 
funguje trh zboží a trh práce 

principy tržního hospodářství-
nabídka, poptávka, formy 
podnikání, tvorba ceny, inflace 
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nabídky a poptávky 
na tvorbu ceny a její 
změny, na příkladu 
ukáže  tvorbu ceny 
jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše 
vliv inflace na hodnotu 
peněz 
- rozlišuje, ze kterých 
zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do 
kterých oblastí stát 
směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek 
a příspěvků, které ze 
státního 
rozpočtu získávají 
občané 

 
popisuje jak vzniká cena 
výrobku a co je její 
součástí,vysvětlí slovo 
konkurence 

cena výrobku 
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Předmět:  Občanská výchova – 9.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- přiměřeně 
uplatňuje svá práva 
včetně práv 
spotřebitele a 
respektuje práva a 
oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí 
význam ochrany 
lidských práv a 
svobod, rozumí 
povinnostem občana 
při zajišťování 
obrany státu 

hledá příčiny 
nesvobody některých 
skupin lidí 
 
vysvětluje význam a 
příčiny sociální 
nerovnosti lidí 
 
popíše základní práva 
dítěte a důležitost jejich 
dodržování 
 
uvede na příkladech 
státy, kde nejsou lidská 
práva dodržována 
 
 
v praxi rozezná, kam se 
lze obrátit v případě 
nedodržování lidských 
práv 
 
 
 

respekt ke svobodě vlastní i druhého 
člověka 
 
 
rovnost a nerovnost lidí 
 
 
 
lidská práva a jejich dokumenty 
 
 
 
 
 
 
 
 
organizace hlídající dodržování 
lidských práv 

4e 
 
 
1g 
 
 

 Dějepis-   
   rovnoprávnost  
   jednotlivých 
skupin  
   obyvatelstva 
 
 
 
 
 
 
 
Zeměpis- státy 
s nedemokratick
ým zřízením 

5.1 
5.3 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
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- dodržuje právní 
ustanovení,která se 
na něj vztahují a 
uvědomuje si rizika 
jejich porušování 
 

vysvětluje význam 
dodržování pravidel 
občanského soužití pro 
život ve společnosti 
 
rozlišuje, ve kterých 
případech se používá 
právo občanské, 
pracovní, rodinné a 
ústavní 
 

člověk, občanský život a právo 
 
 
 
právní řád ČR 
druhy práva 
 

2b    
 
 
 
 
 
3.4 

-rozlišuje a 
porovnává úkoly 
orgánů právní 
ochrany občanů, 
uvede příklady jejich 
činnosti a 
spolupráce při 
postihování trestních 
činů 

předvede na příkladech 
z běžného života 
význam a postup právní 
ochrany občanů 
 
objasňuje systém a 
funkce soudů, 
prokuratury, advokacie 
a notářství 
 

právní ochrana občanů 
 
 
 
 
orgány právní ochrany 
  
 
 

   
 
Dějepis – 
porovnání  
    totalitních a  
    
demokratických  
    právních řádů 
v ČR 

 

-rozpozná 
protiprávní jednání, 
rozliší přestupek  a 
trestný čin 
uvede jejich příklady 

popíše nejzávažnější 
protispolečenské jevy a 
objasní jejich příčiny a 
potrestání 
 
rozpozná rozdíl mezi 
přestupkem a trestným 
činem, jejich důsledek 
v praxi a sankce pro něj 
vyplývající 

protiprávní jednání- druhy,jeho 
postižitelnost 
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- uvede příklady 
některých projevů 
globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 

Vysvětluje pojem 
globalizace a na 
příkladech z nedávné 
minulosti porovná její 
výhody a nevýhody ve 
světovém dění 
 

globalizace a její důsledky, včetně 
válek a terorismu, možnosti jejich 
řešení 

   

-uvede některé 
globální problémy 
současnosti,vyjádří 
na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich 
hlavní příčiny i 
možné důsledky pro 
život lidstva 
 

charakterizuje důsledky 
a dopady globálních 
problémů na 
budoucnost lidstva a 
zaujme k nim vlastní 
postoj 
 
 

nebezpečí válek a vývoj zbraňových 
systémů, potravinové problémy a 
ničení životního prostředí 

5c 
 

 Zeměpis – 
dopad   
  globálních 
problémů  
  na planetu 
Zemi 

3.1. 

-objasní souvislosti 
globálních a 
lokálních problémů, 
uvede příklady 
možných projevů a 
způsobů řešení 
globálních problémů 
na lokální úrovni-v 
obci,regionu 

na konkrétních 
příkladech ze svého 
okolí určí lokální 
problémy dané oblasti a 
navrhuje jejich příčiny a 
řešení odstranění 
následků 
 
 

globální a lokální problémy lidstva a 
jejich řešení 

5d  Ekologická 
výchova-  
 ekologické 
chování  
 občanů a jejich  
 všeobecné 
povědomí 
 o ochraně 
krajiny 

-objasní 
souvislosti 
globálních 
a 
lokálních 
problémů, 
uvede 
příklady 
možných 
projevů a 
způsobů 
řešení 
globálních 
problémů 
na lokální 
úrovni-v 
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obci,regio
nu 

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

popíše ohniska 
největšího nebezpečí 
ve světě terorismu 
 
zhodnotí, zda nynější 
řešení potírání 
terorismu je nejlepším 
způsobem 
 
uvede příčiny 
teroristických útoků ve 
světě 

mezinárodní vztahy mezi státy ve 
světě a světový terorismus (Rada 
Evropy, NATO. OSN, aj 

   

-popíše vliv 
začlenění ČR do EU 
na každodenní život 
občanů, uvede 
příklady práv 
občanů ČR v rámci 
EU i možných 
způsobů jejich 
uplatnění 
 

na příkladech zdůvodní 
význam 
 členství ČR v EU a to 
výhody i 
nevýhody 
 
žák ví, kam se obrátit 
v případě porušování 
práv pracovních, 
lidských i 
hospodářských 
 

Evropská unie a ČR 
evropská integrace 
 
 
 
 
práva občanů ČR v EU 

1h  Zeměpis – 
mapa  
Evropy a její 
změny 
v integračním 
procesu 
 
 

4.3 

-uvede některé 
významné 
mezinárodní 
organizace a 

vyjmenuje mezinárodní 
organizace ve kterých 
ČR je, nebo mají na ČR 
vliv 

mezinárodní spolupráce a organizace 
 

  Zeměpis, 
dějepis –  
 význam polohy 
ČR  
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společenství, k nimž 
má ČR 
vztah,posoudí jejich 
význam ve 
světovém dění a 
popíše výhody 
spolupráce mezi 
státy, včetně 
zajišťování obrany 
státu a účasti 
v zahraničních 
misích 
 

 
charakterizuje co je 
ekonomická, 
bezpečnostní a 
politická spolupráce a 
výhody pro ČR 
 
 

 na mapě Evropy  
 v historii i 
současnosti 

-vysvětlí jakou funkci 
plní banky a jaké 
služby občanům 
nabízejí, vysvětlí 
funkci,  vysvětlí 
význam úroku 
placeného a 
přijatého, uvede 
nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, 
kdy je využít 
- uvede a porovná 
nejobvyklejší 
způsoby nakládání 
s volnými prostředky 
a způsoby krytí 
deficitu 
 

popíše funkci 
bankovnictví, půjčky, 
hypotéky a jejich 
podmínky 

peníze-funkce a podoby peněz, 
bankovní služby, banky a jejich služby 
– aktivní a pasivní operace, úročení, 
pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 

  Matematika 
- finanční 
matematika 
- úroky 
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5.6 Člověk a příroda 
 

Klíčové kompetence s ohledem na očekávané 
výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech: 

 
Člověk a příroda 

(Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 
 

1.   

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1. vyhledává, analyzuje a propojuje informace 
z odborné literatury, internetu a dále je využívá 
v procesu učení a v praktickém životě 

1.2. užívá základní termíny, znaky a symboly 
1.3. samostatně či v kooperaci s ostatními žáky 

provádí experimenty, které buď ověřují či 
potvrzují vyslovované hypotézy, nebo slouží 
jako základ pro odhalování zákonitostí 
přírodních jevů 

1.4. umí pozorovat své okolí a získané poznatky 
dále využívat 

2.   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

 2.1.     uvědomuje si základní globální problémy –   
            ekologické, rasové, náboženské.. 
2.2. přemýšlí nad platnými teoriemi vzniku Země,   
           vesmíru, života, vývoje člověka 
2.3. k řešení problému zvolí vhodné metody a 

prostředky jež má v dané chvíli k dispozici 
(pozorování, měření, experiment..) 

2.4. svá rozhodnutí je schopen obhájit 

3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

3.1. výstižně a souvisle formuluje své názory 
3.2. naslouchá názorům, informacím ostatních, 

vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 

3.3. rozumí různým typům textů, grafům, popiskům 
u obrázků, legendám map apod. 

3.4. umí nakreslit a popsat daný jev 
3.5. využívá různé informační zdroje ( Tv, internet, 

video, rádio, literaturu) pro získaní nových 
aktuálních a kvalitních informací 
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4.   

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 
A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1. účinně spolupracuje ve skupině 
4.2. podílí se s pedagogem na vytváření pravidel 

práce v týmu 
4.3. přijímá role a plní zadanou práci 
4.4. v případě potřeby poskytuje pomoc nebo o ni 

požádá 
4.5. přispívá k diskusi svými názory a zároveň 

respektuje stanovisko ostatních 

5.   

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1. toleruje názory ostatních žáků na danou 
problematiku 

5.2. odmítá útlak, hrubé násilí 
5.3. zná zásady první pomoci v případě poškození 

fyzického zdraví ( práce v učebnách, 
ekologické katastrofy – povodně, zemětřesení, 
požár….) 

5.4. chápe základní ekologické souvislosti a 
problémy 

5.5. je si vědom svých povinností a práv ve škole i 
mimo školu 

6.   

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

6.1. užívá bezpečně a účinně vybavení učebny a 
materiály 

6.2. dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny 
v učebnách ( na pozemku, při Tv) 

6.3. využívá moderní technologie ( počítač, video, 
mikroskop…) 

6.4. znalosti a zkušenosti získané v procesu 
vzdělávání využívá v zájmu dalšího rozvoje i 
své přípravy na budoucnost -rozhodnutí o svém 
dalším profesním zaměření 
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FYZIKA 
 

Charakteristika předmětu: 
 

Fyzika je vyučována jako samostatný předmět v 6.ročníku jednu hodinu týdně, 
v 7., 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. 

Výuka probíhá zpravidla v učebně vybavené pro výuku fyziky. 
Vzdělávání v předmětu směřuje k hledání a poznávání fyzikálních faktů a 

jejich vzájemných souvislostí, k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné 
terminologie. Vede k rozvíjení a upevňování dovedností pozorovat a měřit fyzikální 
vlastnosti a procesy. Učí žáky vytvářet a ověřovat hypotézy, zkoumat příčiny 
přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi. Podporuje vytváření otevřeného 
myšlení a logického uvažování. 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. 
Upřednostněna je frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinová práce 
s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury a 
samostatné pozorování. Součástí výuky jsou i krátkodobé projekty. 

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro 
každého žáka závazné.  
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Předmět: Fyzika - 6.ročník     
Očekávané 
výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo  Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 
 

Žák: 
- rozlišuje pojem 
těleso a látka 
- používá pojmy 
atom a molekula ve 
správných 
souvislostech 
 
 

Žák 
-rozlišuje látku a 
těleso, umí uvést 
příklady 
-správně používá 
pojmy  
- má představu o 
stavbě látek a 
složení atomu 
 

LÁTKA A TĚLESO 
- látky a tělesa 
-částicové složení látek 
- složení atomu 
 

1a 
1c 
1e 
1g 
1h 
1ch 
1i 
 

M – převody 
jednotek, řešení 
úloh 
 
CH – složení 
látek, 
skupenství, 
atom a jeho 
složení, 
molekula 
 
PC - měření 
 
Z – magnetické 
pole Země, 
určení 
světových stran 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.3. 
2.4. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
5.1. 
5.3. 
5.5. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 
 

- uvede konkrétní 
příklady jevů 
dokazujících, že se 
částice neustále 
pohybují a 
vzájemně 
na sebe působí. 
 

-chápe souvislosti 
mezi 
částicovou stavbou 
látky a jejími 
vlastnostmi a 
skupenstvím 
-popíše rozdíl mezi 
látkou pevnou, 
kapalnou a 
plynnou a 
vlastnosti, kterými 
se 
od sebe liší 
 

SKUPENSTVÍ 
- látky pevné, kapalné a plynné 
-Brownův pohyb,difůze 
 

- změří vhodně 
zvolenými měřidly 

-rozlišuje fyzikální 
veličinu, značku, 

FYZIKÁLNÍ VELIČINY 
-rozměry těles, délka  
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některé důležité 
veličiny 
charakterizující 
látky 
a tělesa  
- předpoví, jak se 
změní délka či 
objem tělesa při 
změně jeho teploty. 
- využívá s 
porozuměním 
vztah mezi 
hustotou, 
hmotností a 
objemem při řešení 
praktických 
problémů. 
 

vyjádří 
hodnotu, přiřadí 
jednotku 
-umí zvolit vhodné 
měřidlo pro danou 
fyzikální veličinu 
-zná vztahy mezi 
základními a 
odvozenými 
jednotkami 
-změny objemu 
těles se změnou 
teploty umí 
vysvětlit na 
jednoduchých 
pokusech 
-umí vysvětlit 
pojem hustota, 
vyhledat v 
tabulkách a 
vypočítat její 
hodnotu  
 
 

-hmotnost 
- čas  
-objem  
-teplota  
- hustota  
- síla 
 

- využívá prakticky 
poznatky o 
působení 
magnetického pole 
na magnet 
 

-zjistí, zda na 
těleso 
působí magnetická 
síla 
-dokáže popsat 
využití 
magnetické síly 
v praktických 

MAGNETISMUS 
-magnetická síla 
-magnetická indukce 
- magnetické pole Země 
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situacích 
-ověří existenci 
magnetického pole 
-u konkrétního 
magnetu 
dokáže pokusně 
určit 
druh pólu a 
graficky 
znázornit indukční 
čáry 
 

 
 
Předmět: Fyzika -  7.ročník     
Očekávané 
výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo  Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 
 

ŽÁK: 
-rozhodne, jaký 
druh pohybu těleso 
koná vzhledem k 
jinému tělesu 
-využívá s 
porozuměním při 
řešení problémů a 
úloh vztah 
mezi rychlostí, 
dráhou a časem u 
rovnoměrného 
pohybu těles 

ŽÁK: 
- určí, zda je těleso 
v relativním 
pohybu nebo klidu, 
klasifikuje správně 
druh pohybu 
-rozeznává 
jednotlivé druhy sil 
- měřením i 
výpočtem určí 
velikost tíhové síly 
-určí výpočtem i 
graficky velikost 

POHYB TĚLES 
Síly 
- pohyby těles a jejich klasifikace 
- gravitační pole, gravitační síla, tíhová 
síla  
- tíhová síla, tíhové zrychlení 
- těžiště tělesa 
- výslednice dvou sil stejných a 
opačných 
směrů 
- pohybové účinky síly - Newtonovy 
zákony  
- otáčivé účinky síly - rovnováha na páce  

1a 
1c 
1e 
1f 
1h 
1ch 
1i 
6a 
 

M – řešení úloh, 
převody 
jednotek; 
geometrie – 
grafické řešení 
úloh 
 
P – vodní 
živočichové, 
optické 
vlastnosti oka 
 
PC – síla, tlak, 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
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-změří velikost 
působící síly 
-určí v konkrétní 
jednoduché 
situaci druhy sil 
působících 
na těleso, jejich 
velikosti, 
směry a výslednice 
- využívá 
Newtonovy zákony 
pro objasňování či 
předvídání změn 
pohybu těles při 
působení stálé 
výsledné síly 
v jednoduchých 
situacích 
-aplikuje poznatky 
o 
otáčivých účincích 
síly při řešení 
praktických 
problémů 
 

a směr výslednice 
dvou sil stejných či 
opačných směrů 
-určí pokusně 
těžiště tělesa a 
v praktických 
situacích využívá 
fakt, že poloha 
těžiště závisí na 
rozložení látky v 
tělese 
-využívá 
Newtonovy zákony 
k vysvětlení nebo 
předvídání 
změn pohybu 
tělesa při 
působení sil 
-využívá poznatky 
o 
podmínkách 
rovnovážné polohy 
na páce pro 
vysvětlení 
praktických situací 
- chápe význam 
veličiny tlak, užívá 
vztah pro výpočet 
tlaku v praktických 
problémech, 
navrhne způsob, 
jak v konkrétních 

- deformační účinky síly - tlak a tlaková 
síla, výpočet  
- třecí síla – smykové tření 

tření, páka 
v technických 
aplikacích 
 
D – životopis 
významných 
fyziků 
Z – fáze měsíce, 
zatmění Slunce 
a Měsíce, 
procesy v 
atmosféře 

4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.5 
6.1 
6.2 
6.3 
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situacích ovlivnit 
velikost tlaku a 
tlakové síly 
- změří třecí sílu 
-zná vlastnosti 
třecí síly a její 
závislost na 
vlastnostech tělesa 
-navrhne způsob a 
význam zvětšení 
nebo 
zmenšení třecí síly 
v různých situacích 

-využívá poznatky 
o 
zákonitostech tlaku 
v klidných 
tekutinách pro 
řešení konkrétních 
praktických 
problémů 
-předpoví z analýzy 
sil 
působících na 
těleso v klidné 
tekutině chování 
tělesa v ní 
 

- zná mechanické 
vlastnosti kapalin 
- objasní závislost 
hustoty kapalin na 
teplotě včetně jevu 
teplotní anomálie 
vody a důsledku 
tohoto jevu v 
přírodě  
- v jednoduchých 
případech určí 
velikost a směr 
tlakové síly 
působící v 
kapalině 
-užívá Pascalův 
zákon 
k vysvětlení funkce 
hydraulických 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN 
- vlastnosti kapalin 
- závislost hustoty kapalin na teplotě a 
teplotní anomálie vody 
-šíření tlaku v kapalinách - Pascalův 
zákon 
- hydraulická zařízení 
-hydrostatický tlak a jeho výpočet  
- vztlaková síla -Archimédův zákon  
- plavání těles  
- atmosférický tlak a jeho měření 
- měření tlaku v uzavřené nádobě 
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zařízení 
-vysvětlí vznik 
hydrostatického 
tlaku a s 
porozuměním 
používá 
vztah p=h ρ g k 
řešení problémů a 
úloh 
-objasní vznik 
vztlakové síly a 
určí její velikost a 
směr 
v konkrétní situaci 
-porovnáním 
vztlakové a tíhové 
síly dokáže 
předpovědět, zda 
se těleso potopí v 
kapalině, zda se v 
ní 
bude vznášet nebo 
zda bude plovat na 
hladině 
- vysvětlí vznik 
atmosférického 
tlaku, změří ho a 
určí tlak plynu v 
uzavřené nádobě 

- využívá znalosti o 
přímočarém šíření 
světla ve 

- využívá zákona 
odrazu světla 
na rozhraní dvou 

SVĚTELNÉ DĚJE 
- zdroje světla 
- rychlost světla ve vakuu a v různých 
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stejnorodém 
optickém prostředí 
a zákona odrazu 
světla při řešení 
praktických 
problémů a úloh 
- rozhodně ze 
znalosti o 
rychlosti světla ve 
dvou 
různých 
prostředích, zda se 
světlo bude lámat 
ke kolmici 
či od kolmice a 
využívá této 
skutečnosti při 
analýze 
průchodu světla 
čočkami 
 

optických prostředí 
k nalezení obrazu 
v rovinném zrcadle 
- pokusně určí 
rozdíl mezi dutým 
a vypuklým 
zrcadlem a 
dokáže uvést 
příklad jejich 
využití v praxi 
- rozhodne na 
základě znalostí o 
rychlostech světla 
ve dvou 
prostředích, zda se 
světlo při přechodu 
z jednoho 
prostředí do 
druhého bude 
lámat ke kolmici 
nebo od kolmice 
- rozliší pokusně 
spojku a rozptylku, 
najde pokusně 
ohnisko tenké 
spojky 
- rozumí funkci oka 
jako optické 
soustavy 
- rozumí pojmům 
krátkozrakost a 
dalekozrakost a 

prostředích 
- stín 
- zatmění Slunce a Měsíce, fáze Měsíce 
- odraz světelného paprsku 
- zrcadla 
- lom světla na optickém rozhraní 
- čočky 
- optické vlastnosti oka, oční vady a 
jejich náprava 
- rozklad světla 
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způsobu nápravy 
těchto očních 
vad brýlemi 
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Předmět: Fyzika -  8.ročník     
Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo  Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 
 

ŽÁK: 
-určí v 
jednoduchých 
případech práci 
vykonanou silou a 
z ní určí změnu 
energie tělesa 
-využívá s 
porozuměním 
vztah mezi 
výkonem, 
vykonanou prací a 
časem 
-využívá poznatky o 
vzájemných 
přeměnách různých 
forem energie a 
jejich přenosu při 
řešení konkrétních 
problémů a úloh 
 

ŽÁK: 
-rozumí pojmu mechanická 
práce a výkon, dokáže určit, 
kdy těleso ve fyzice práci 
koná, s porozuměním 
používá vztah W=Fs a P=W/t 
při řešení problémů a úloh 
-z vykonané práce určí v 
jednoduchých 
případech změnu polohové a 
pohybové 
energie, je schopen porovnat 
pohybové 
energie těles na základě 
jejich rychlostí a hmotnosti 
na základě zákona zachování 
energie objasní podstatu 
některých jednoduchých 
strojů 

PRÁCE, ENERGIE 
- práce a její výpočet 
- výkon a jeho výpočet 
- pohybová a polohová 
energie 
- zákon zachování 
mechanické energie 
- práce na jednoduchých 
strojích 
 
 
 

1a 
1c 
1e 
1f 
1h 
1ch 
1i 
5b 
5c 
6a 
 

M – řešení úloh 
CH – zdroje el. 
napětí 
P – ekologie – 
energetická třída 
spotřebičů 
PC – jednoduché 
stroje, elektrické 
obvody 
HV – zdroje zvuku, 
hudební tón, barva 
zvuku 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
 

-určí v 
jednoduchých 
případech teplo 
přijaté či odevzdané 
tělesem 

-vysvětlí změnu vnitřní 
energie tělesa při 
změně teploty 
-rozpozná v přírodě a v 
praktickém životě 
formy tepelné výměny 

TEPELNÉ JEVY 
- vnitřní energie, teplo 
- měrná tepelná kapacita, 
výpočet tepla 
- tepelný výměna a její druhy 
- přeměny skupenství  
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(vedením, tepelným zářením, 
prouděním) 
-dokáže určit množství tepla 
přijatého a 
odevzdaného tělesem, zná-li 
hmotnost, 
měrnou tepelnou kapacitu a 
změnu teploty tělesa (bez 
změny skupenství) 
-objasní podstatu jednotlivých 
skupenských přeměn 
a bude schopen uvést 
praktický příklad 
(tání, tuhnutí, vypařování, var, 
kondenzace, sublimace a 
desublimace)  
- z tabulek určí skupenské 
teplo tání u některých látek 

- tání a tuhnutí, skupenské 
teplo tání 
- vypařování a kapalnění  
- var 
- sublimace a desublimace 
 

-rozpozná ve svém 
okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně 
analyzuje 
příhodnost 
daného prostředí 
pro šíření zvuku 
-posoudí možnosti 
zmenšování vlivu 
nadměrného hluku 
na životní prostředí 
 

- určí, co je v jeho okolí 
zdrojem zvuku, 
- chápe, že k šíření zvuku je 
nezbytnou 
podmínkou látkové prostředí 
umí popsat vlastnosti 
zvukového vlnění pomocí 
frekvence 
- chápe odraz zvuku jako 
odraz 
zvukového vzruchu od 
překážky a dovede 
objasnit vznik ozvěny 
- využívá s porozuměním 

ZVUKOVÉ DĚJE 
-zdroje a šíření zvuku 
- popis zvukového vlnění – 
frekvence 
- odraz zvuku, vznik ozvěny 
- pohlcování zvuku 
- výška zvukového tónu 
- hlasitost 
- ochrana před nadměrným 
hlukem 
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poznatek, že 
rychlost zvuku závisí na 
prostředí, kterým 
se zvuk šíří 
- zjistí, že výška tónu je tím 
větší, čím 
větší je jeho kmitočet 
- rozumí pojmu hlasitost 
zvuku a má 
představu, jak hlasité jsou 
různé zdroje 
zvuku v jeho okolí 
- určí možnosti, jak omezit 
nepříznivý vliv 
nadměrně hlasitého zvuku na 
člověka 

-sestaví správně 
podle schématu 
elektrický obvod a 
analyzuje správně 
schéma reálného 
obvodu 
- rozliší 
stejnosměrný proud 
od střídavého a 
změří elektrický 
proud a napětí 
- rozliší vodič, 
izolant a polovodič 
na základě analýzy 
jejich vlastností 
- využívá Ohmův 

Žák: 
- ověří, jestli na těleso působí 
elektrická síla a zda v jeho 
okolí existuje elektrické pole 
- pokusně ověří, za jakých 
podmínek prochází obvodem 
elektrický proud 
-objasní účinky elektrického 
proudu 
S porozuměním používá 
veličiny elektrický náboj, 
proud, napětí odpor při popisu 
elektrických jevů 
-změří elektrický proud 
ampérmetrem a elektrické 
napětí voltmetrem 

ELEKTRICKÉ JEVY 
- elektrická síla, elektrický 
náboj 
- elektrické pole 
- elektrický proud 
- vodiče, polovodiče,izolanty 
- elektrické napětí 
- měření proudu a napětí 
- pravidla bezpečné práce 
- zkrat a ochrana před ním 
- Ohmův zákon 
- odpor vodiče a jeho závislost 
na vlastnostech vodiče 
-jednoduchý a rozvětvený 
elektrický obvod 
-zapojení spotřebičů  
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zákon pro část 
obvodu při řešení 
praktických 
problémů 
 

- dodržuje pravidla bezpečné 
práce při zacházení s 
elektrickými zařízeními 
-objasní nebezpečí vzniku 
zkratu a popíše možnosti 
ochrany před zkratem 
- používá s porozuměním 
Ohmův zákon pro kovy v 
úlohách 
- pochopí, jak velikost odporu 
závisí na vlastnostech vodiče 
- správně sestaví jednoduchý 
a 
rozvětvený elektrický obvod 
podle 
schématu 
- volí k jednotlivým 
spotřebičům vhodný zdroj 
napětí 
- odliší zapojení spotřebičů v 
obvodu za sebou a vedle 
sebe a určí výsledné 
elektrické napětí, výsledný 
elektrický proud a výsledný 
odpor spotřebičů 
- rozliší pokusně vodič od 
izolantu 
- uvede příklady vedení 
elektrického proudu v 
kapalinách a v plynech 
z běžného života a z přírody 
- rozliší stejnosměrný proud 

- řešení elektrických obvodů 
- zdroje elektrického napětí 
- elektrická práce a výkon 
- elektrická energie, spotřeba 
energie 
- účinnost el. spotřebičů 
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od střídavého 
na základě jejich časového 
průběhu 
- objasní princip vzniku 
elektrického napětí u 
vybraných zdrojů napětí 
Použije vztah pro výpočet 
elektrické práce a 
elektrického výkonu 
v praktických úlohách  
-posoudí elektrické spotřebiče 
na základě jejich výkonu, 
účinnosti a spotřeby 
elektrické energie 
 

 
Předmět: Fyzika -  9.ročník     
Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy  Učivo  Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 
 

Žák: 
- využívá prakticky 
poznatky o 
působení 
magnetického pole 
na magnet a cívku 
s proudem a o vlivu 
magnetického pole 
v okolí cívky na 
vznik indukovaného 
napětí v ní 

Žák: 
- ověří pokusem, na čem 
závisí 
velikost indukovaného proudu 
v cívce a objasní vznik 
střídavého proudu 
- popíše funkci transformátoru 
a 
jeho využití při přenosu 
elektrické 
energie 

ELEKTROMAGNETICKÉ 
JEVY 
-magnetické účinky 
elektrického proudu 
- elektromagnet 
-stejnosměrný elektromotor 
-elektromagnetická indukce 
- vznik střídavého proudu 
- transformátor 
-výroba elektrické energie v 
elektrárnách 

1a 
1c 
1e 
1f 
1h 
1ch 
1i 
5b 
5c 
6a 
 

M – řešení úloh 
PC – využití 
elektromagnetu, 
polovodičové 
součástky 
Z – sluneční 
soustava, střídání 
ročních období, 
fáze měsíce 
IT – polovodičové 
součástky 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
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 - dokáže popsat způsob 
výroby a 
přenosu elektrické energie 
-popíše některé nepříznivé 
vlivy 
při výrobě elektrické energie 
v elektrárnách na životní 
prostředí 
- pochopí princip 
elektromagnetu 
a jeho využití v praxi – 
pokusně 
u el. zvonku 
 

- přenos elektrické energie D – vývoj 
energetiky, 
astronomie, 
významní fyzici 

3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
 

- zhodnotí výhody a 
nevýhody využívání 
různých 
energetických 
zdrojů 
z hlediska vlivu na 
životní prostředí 
 

- pochopí princip jaderné 
elektrárny, 
- dokáže popsat stavbu 
atomu, 
používá pojmy nukleony, 
nukleonová čísla, vysvětlí 
pojem 
nuklidy. 
- prokáže, že zná podstatu 3 
druhů záření – alfa, beta i 
gama , 
jejich nebezpečnost i způsob 
ochrany před nimi 
- na některých známých 
přirozených radionuklidech 
popíše proces přeměny i užití 
radioaktivity v různých 
oborech 

ATOMY A ZÁŘENÍ 
JADERNÁ ENERGIE 
- jaderná energie 
- jaderné reakce – štěpení a 
fúze 
- jaderný reaktor 
- jaderná elektrárna 
- jaderné záření a ochrana 
před ním 
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činností 
- popíše řetězovou reakci i 
uvolňování jaderné energie 
- za pomocí obrázku popíše 
jaderný reaktor. 
- zná možná nebezpečí 
jaderných 
reakcí i způsob ochrany. 

- rozliší vodič, 
izolant a polovodič 
na základě analýzy 
jejich vlastností 
 

- objasní podstatu podmínky 
nutné ke vzniku elektrického 
proudu v kapalinách a 
plynech 
- pozná některé případy a 
využití vedení proudu 
v kapalinách a plynech ve 
svém okolí 

VEDENÍ EL. PROUDU 
V KAPALINÁCH A PLYNECH 
- podmínky vedení el. proudu 
v kapalinách 
- vedení proudu v plynech, 
elektrický výboj 

- zapojí správně 
polovodičovou 
diodu 
 

- popíše změnu odporu 
v polovodičích, pojmenuje 
některé 
druhy polovodičů – 
fotorezistor, 
termistor 
- popíše vznik polovodiče 
typu P i 
polovodiče typu N, princip 
polovodičové diody i způsob 
jejího zapojení v propustném i 
závěrném směru 
- pochopí princip 
polovodičové 
diody 
- dokáže správně zapojit 

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO 
PROUDU 
V POLOVODIČÍCH 
- vlastní vodivost polovodičů 
- nevlastní vodivost - elektrony 
a díry 
- PN přechod 
-polovodičová dioda 
-využití polovodičových 
součástek 
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polovodičovou diodu 
- dokáže popsat užití diody 
jako 
jednoduchého usměrňovače 
a 
vznik tepavého proudu. 
- řídí se základními 
bezpečnostními pravidly pro 
práci s elektrickým proudem. 
 

- objasní 
(kvalitativně) 
pomocí 
poznatků o 
gravitačních silách 
pohyb planet kolem 
Slunce a měsíců 
planet kolem planet 
- odliší hvězdu od 
planety na základě 
jejich vlastností 
 

-popíše Sluneční soustavu a 
má 
představu o pohybu 
vesmírných 
těles 
(na základě poznatků o 
gravitačních silách) 
-odliší planetu a hvězdu 
-popíše hlavní součásti 
Sluneční 
soustavy (planety, měsíce, 
planetky, komety) 
-má představu, jaké děje se 
odehrávají na 
Slunci 
-objasní střídání dne a noci, 
ročních období 
a vznik jednotlivých 
měsíčních 
fází 
 

VESMÍR, SLUNEČNÍ 
SOUSTAVA 
- sluneční soustava – její 
hlavní složky 
- měsíční fáze 
- pohyby Země, střídání 
ročních období 
- hvězdy – jejich složení 
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CHEMIE 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávání v oblasti předmětu chemie probíhá v 8. a 9. ročníku, poskytuje 
žákům prostředky a metody k poznávání vybraných chemických látek, základních 
zákonitostí a reakcí, které jsou součástí přírody a každodenního života. Dává jim tím i 
potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných moderních technologií. 
Žáci získávají a ověřují informace o bezpečném, ekonomickém a účelném zacházení 
s chemickými látkami a jsou směrováni ke stálé ochraně přírody a vlastního zdraví 
v souladu  s normami trvale udržitelného rozvoje. 

Žáci postupně shromažďují zkušenosti, poznatky a dovednosti z různých 
oborů chemie tak, aby pochopili, že bez základních znalostí o přeměnách látek se 
člověk neobejde v žádné z oblastí činnosti, aby si uvědomili významné uplatnění 
chemie v každodenním životě, poznávali nezbytnost ochrany životního prostředí jako 
součásti ochrany svého vlastního života a života všech lidí. Jedná se o dovednosti 
soustavně, co možná nejobjektivněji a nejspolehlivěji pozorovat, experimentovat a 
přesně měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě jednotlivých procesů a z nich 
vyvozovat závěry. 
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Předmět:Chemie - 8. ročník 
  

        

Očekávané 
výstupy z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
-určí společné a 
rozdílné vlastnosti 
látek 
 

žák uvede příklady chemického děje a 
čím se zabývá chemie                       -
rozliší fyzikální tělesa a látky                                         
-rozpozná u běžně známých dějů, zda 
dochází k přeměnám látek 
- uvede fyzikální a chemické vlastnosti 
látek     
-rozliší známé látky podle jejich 
různých vlastností       
-navrhne a provede jednoduché 
chemické pokusy a zaznamená jejich 
výsledek                                  -popíše 
společné a rozdílné oblasti vybraných 
látek                                         -
rozpozná skupenství látek a jejich 
změny 

Pozorování a pokus: 
vymezení chemie 
- látky a tělesa 
- chemické děje     
- vlastnosti látek  (barva, 
skupenství,  hustota, 
rozpustnost, tepelná a 
elektrická vodivost), vliv 
atmosféry na vlastnosti a 
stav látek (tání, tuhnutí, 
vypařování, zkapalnění, 
sublimace) 
 

1a   F – látky, 
vlastnosti látek, 
pozorování a 
pokus ve fyzice, 
hustota, 
skupenství, 
měření, bod tání 
a tuhnutí, 
rozpouštění, 
hustota 
D – vznik 
alchymie a 
chemie 
 

  
1.2 
1.3 
1.4 
2.3 
 

- pracuje 
bezpečně s 
vybranými 
dostupnými a 
běžně 
používanými 
nebezpečnými 
látkami a hodnotí 
jejich rizikovost 
- posoudí 

- uvede zásady bezpečné práce v 
chemické pracovně, dokáže 
poskytnout a přivolat první pomoc při 
úrazu                                       - uvede 
příklady nebezpečných chemických 
látek a zásady bezpečné práce s nimi                          
- vysvětlí symboly běžně se vyskytující 
na chemikáliích a běžně dostupných 
látkách, zná bezpečné zacházení s 
těmito látkami, základní hygienická 

Bezpečnost práce:                        
- zásady bezpečnosti 
práce v pracovně                                           
- první pomoc při úrazu v 
pracovně (poleptání, 
popálení, pořezání) 
– H-věty, P-věty, 
piktogramy a jejich 
význam 

1a  F, Pracovní 
činnosti – 
zásady 
bezpečnosti 
práce 
Výchova ke 
zdraví? 

 
6.2 
5.3 
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nebezpečnost 
vybraných 
dostupných látek, 
se kterými 
pracovat nesmí            

pravidla užívání a skladování (která 
žáku patří a nepatří do rukou) 
 

 

-rozlišuje směsi a 
chemické látky               
-vypočítá složení 
roztoků, prakticky 
připraví roztok 
daného složení                             
-vysvětlí základní 
faktory ovlivňující 
rozpouštění 
pevných látek                                  
-navrhne a 
prakticky provede 
oddělování složek 
směsí o známém 
složení; uvede 
příklady 
oddělování složek 
v praxi          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozliší od sebe stejnorodé a různorodé 
směsi                     
-rozliší emulzi, pěnu, dým, mlhu a 
uvede jejich příklady z běžného života                                         
-uvede příklad pevného, kapalného a 
plynného roztoku a jeho příklad z 
běžného života          
-aplikuje poznatky o vlivu teploty, 
míchání a plochy rozpouštěné látky na 
rychlost rozpouštění při vysvětlování 
běžných situací ze života                                                   
-vypočítá hmotnostní  složení roztoků a 
připraví roztok o požadovaném složení                     
-sestaví jednoduchou filtrační 
aparaturu a provede filtraci           
-popíše jednoduchou destilační 
aparaturu a vysvětlí princip destilace a 
její užití v běžném životě                                                   
-navrhne postup oddělování složek 
směsí existující v našem okolí                                                      
-vysvětlí princip krystalizace a 
usazování                                          -
uvede chemické výroby založené na 
oddělování složek směsí 
 
- dokáže rozlišit užití pitné vody od 
destilované a odpadní 

Směsi:                                            
-směsi stejnorodé, 
různorodé, hmotnostní 
zlomek, koncentrace 
složek roztoku, nasycený 
a nenasycený roztok, vliv 
teploty, míchání, vliv 
plochy pevné látky na 
rozpouštění, oddělování 
složek směsi (usazování, 
filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5b 
5c 
5d 

 F - měření 
Př – voda, 
životní prostředí, 
koloběh vody 
D – Osídlení 
v oblasti 
Mezopotámie a 
Egypta 
Z – životní 
prostředí 
Výchova ke 
zdraví – ochrana 
zdraví 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.1 
2.3 
3.1 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.4. 
6.1. 
6.2. 
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- rozliší různé 
druhy vody a 
uvede příklady 
jejich výskytu a 
použití      
- uvede příklady 
znečišťování vody 
a vzduchu v 
pracovním 
prostředí a 
domácnosti, 
navrhne 
nejvýhodnější 
preventivní 
opatření a 
způsoby likvidace 
znečištění                         

-uvede princip výroby pitné vody 
- chápe rozdíl mezi úpravou pitné a 
odpadní vody (z domácnosti a 
z průmyslových provozů) 
- vysvětlí koloběh vody v přírodě 
- popíše, co je smog a uvede příklady 
možných zdrojů 
- dokáže vybrat ze svého okolí příklady 
nesprávného a správného chování při 
ochraně vody a vzduchu  
- navrhne, jak lze v nejbližším okolí 
omezit znečišťování vody a vzduchu 
 

 
Voda:    
 -destilovaná 
- pitná 
- odpadní,  
- výroba pitné vody, 
čistota vody                                               
 
 
Vzduch:    
 - složení,  
- čistota ovzduší 
- ozónová vrstva 
                                    

- používá pojmy 
atom a molekula 
ve správných 
souvislostech   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- užívá správně pojem značka a název 
u uvedených chemických prvků 
- chápe rozdíl mezi značkou a 
vzorcem, mezi prvkem a sloučeninou 
- odvodí složení chemické látky ze 
vzorce (modelu molekuly) chemické 
sloučeniny 
- vyhledá známé prvky v PSP a 
rozlišuje periody a skupiny 
- rozliší kovy a nekovy a uvede 
příklady vlastností a praktického využití 
vybraných kovů 
- dokáže uvést několik nejznámějších 
příkladů slitin kovů a jejich užití 

Částicové složení látek a 

chemické prvky: 

                             - 
částicové složení látek - 
molekuly, atomy, 
atomové jádro, protony, 
neutrony, elektronový 
obal, elektrony, změny 
elektronového obalu v 
chemických reakcích                        
-prvky - názvy, 
značky,vlastnosti a 

1a  F – atom, 
molekula, 
částice 
Př – vliv člověka 
na ekosystémy 
Z – ložiska látek, 
trvale udržitelný 
rozvoj 
D – Doba 
železná, 
bronzová 
Výchova ke 
zdraví – ochrana 
zdraví 

 
KK: 1.2. 
KK: 1.4. 
KK: 2.2. 
KK: 2.4. 
KK: 3.3. 
KK: 3.4. 
KK: 3.5. 
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- rozlišuje 
chemické prvky a 
chemické 
sloučeniny a 
pojmy používá ve 
správných 
souvislostech      -
orientuje se v 
periodické 
soustavě 
chemických prvků, 
rozpozná vybrané 
kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich 
možné vlastnosti 
 
 
 

(případně období vzniku) 
- používá pojem chemická vazba ve 
správných souvislostech 
 

použití vybraných prvků 
(H, He, B, C, N, O, F, Ne, 
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, 
K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, 
Ag, Sn, I, Ba, W, Os, Pt, 
Au, Hg, Pb), skupiny a 
periody, protonové číslo                               
-chemické sloučeniny -  
chemická vazba 

 

- porovná 
vlastnosti a použití 
vybraných 
prakticky 
významných 
oxidů, kyselin, 
hydroxidů a 
halogenidů a 
posoudí vliv 
významných 
zástupců těchto 
látek na životní 
prostředí                                

- určí oxidační číslo atomů prvků 
v oxidech, halogenidech, kyselinách a 
hydroxidech 
- zapíše z názvů vzorce a naopak ze 
vzorců názvy 
- popíše vlastnosti a užití vybraných 
zástupců a posoudí jejich vliv na 
životní prostředí 
- u kyselin správně rozlišuje mezi 
bezkyslíkatými a kyslíkatými 
kyselinami jak podle názvu, tak podle 
vzorce 
- vysvětlí vznik kyselých dešťů a 

Anorganické sloučeniny: 
         
-halogenidy - názvosloví, 
vlastnosti a použití 
významných halogenidů 
(NaCl, AgBr, 
AgCl,NH4Cl) 
                                   - 
oxidy - názvosloví, 
vlastnosti, a použití 
významných oxidů z 
praxe (CO2, CO, Al2O3, 
SiO2, CaO, oxidy dusíku 

5b 
5c 
5d 

Př – dýchání, 
skleníkový efekt 
F – fyzikální 
vlastnosti látek 
Z – naleziště 
látek 
Výchova ke 
zdraví – první 
pomoc 
 

 
KK: 1.2. 
KK: 1.3. 
KK: 1.4. 
KK: 2.1. 
KK: 2.3. 
KK: 2.4. 
KK: 3.3. 
KK: 3.5. 
KK: 4.1. 
KK: 4.2. 
KK: 4.3. 
KK: 4.4. 
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- vysvětlí vznik 
kyselých dešťů, 
uvede jejich vliv na 
životní prostředí a 
uvede opatření, 
kterými jim lze 
předcházet  
- posoudí 
nebezpečnost 
vybraných 
anorganických 
látek, se kterými 
pracovat nesmí            
 
- orientuje se na 
stupnici pH, změří 
reakci roztoku 
univerzálním 
indikátorovým 
papírkem 
 

popíše jejich působení na životní 
prostředí s příklady ze svého okolí 
- uvede postup při bezpečném 
používání vybraných chemických látek 
- dokáže provést správné ředění a 
rozpouštění kyselin a hydroxidů 
- předvede i  prakticky 1. pomoc při 
zasažení kyselinou nebo hydroxidem 
 

souhrnně) 
 
- kyseliny a hydroxidy - 
vlastnosti, názvosloví, 
užití prakticky 
významných kyselin a 
hydroxidů (HCl, HNO3, 
H2SO4, NaOH, KOH, 
NH4OH),  
 
- kyselost a zásaditost 
 

KK: 4.5. 
KK: 5.1. 
KK: 5.3. 
KK: 5.4. 
KK: 6.1. 
KK: 6.2. 
KK: 6.3. 
KK: 6.4. 
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Žák: 
- porovná a posoudí 
vliv významných 
zástupců solí na 
životní prostředí 
 

Žák rozliší, která látka patří 
mezi soli 
- zapíše z názvů vybraných 
solí vzorce a ze vzorců názvy 
- uvede příklady uplatnění solí 
v praxi 
- vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a 
měkkou vodou 
- uvede význam průmyslových 
hnojiv a posoudí jejich vliv na 
životní prostředí 
- popíše složení, vlastnosti a 
použití základních stavebních 
pojiv  

Anorganické 
sloučeniny: 
- Soli kyslíkaté 
- vznik solí 
- názvy a vzorce síranů, 
dusičnanů a uhličitanů 
- průmyslová hnojiva 
(N, P, K) 
- vápenná malta, sádra 
 

1a 
5b 
5c 
5d 

 CH – 
halogenidy, 
názvosloví 
kyselin a 
hydroxidů, 
výroba 
hydroxidu 
vápenatého, 
voda 
Př – krasové 
jevy 
Z – krasové 
oblasti ČR 
 

1.1. 
1.2. 
1.4. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
5.3. 
5.4. 
6.1. 
6.4. 

- objasní 
nejefektivnější 
jednání 
v modelových 
příkladech havárie 
s únikem 
nebezpečných látek 

- vysvětlí, čím je únik 
vybraných látek nebezpečný 
Vysvětlí, jak se zachovat 
v případě úniku vybraných 
nebezpečných látek 
- zdůvodní první pomoc při 
zasažení kyselinami nebo 
hydroxidy 

- uvede příklady 
prakticky důležitých 
chemických reakcí, 
provede jejich 
klasifikaci a zhodnotí 
jejich využívání 
 

- vysvětlí pojmy oxidace a 
redukce 
- chápe rozdíl mezi 
slučováním a rozkladem 
- rozliší exotermní a 
endotermní reakce, uvede 
příklady z praxe 
- určí, které ze známých 
reakcí patří mezi redoxní 

Chemické reakce: 
- klasifikace 
chemických reakcí : 
slučování, rozklad, 
neutralizace, exotermní 
a endotermní 
- podstata neutralizace 
- oxidace a redukce 
- galvanický článek 

1a 
5c 
5d 

CH – soli 
F – elektrické 
děje, galvanický 
článek, 
elektrolýza, teplo 
M - rovnice 

1.1. 
1.2. 
1.4. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
3.1. 
3.3. 
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- aplikuje poznatky o 
faktorech 
ovlivňujících průběh 
chemických reakcí 
v praxi a při 
předcházení jejich 
nebezpečnému 
průběhu 
 

- vysvětlí pojem koroze, uvede 
příklady činitelů ovlivňující její 
rychlost, uvede způsoby 
ochrany před ní 
- rozliší podstatu galvanických 
článků a elektrolýzy a uvede 
příklady jejich praktického 
použití 
 

- elektrolýza 
- koroze 
- výpočty z chemických 
rovnic za pomoci veličin 
(V, M, n, m, ρ) 
 

3.4. 
3.5. 
4.4. 
4.5. 
5.1. 
5.3. 
5.4. 

- s užitím zákona 
zachování hmotnosti 
vypočítá hmotnost 
výchozí látky nebo 
produktu 

- provádí základní jednoduché 
výpočty z rovnic 
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- porovná a posoudí 
vliv významných 
zástupců solí na 
životní prostředí 

 
rozliší, která látka patří mezi 
soli 
- zapíše z názvů vybraných 
solí vzorce a ze vzorců názvy 

 
Anorganické sloučeniny: 
- Soli kyslíkaté 
- vznik solí 
- názvy a vzorce síranů, 

 
1a 
5b 
5c 
5d 

  
CH – halogenidy, 
názvosloví kyselin a 
hydroxidů, výroba 
hydroxidu 

 
KK:1.1. 
KK:1.2. 
KK:1.4. 
KK:3.3. 

Předmět: Chemie – 9. ročník 
  

        

 
Očekávané výstupy 

z RVP ZV 

 
Školní výstupy 

 
Učivo 

 
Průřezová 

témata 

 
Mezipředmětové 
vztahy 

 
Dílčí 
složky KK 

 
Viz 8. ročník 
 

 
Viz 8. ročník 
 

 
Opakování směsí, 
názvosloví oxidů, 
halogenidů, kyselin a 
hydroxidů, chemické 
rovnice, kyselost a 
zásaditost 
 

 
Viz 8. ročník 

 
Viz 8. ročník 

 
KK:  viz 8. 
ročník 

 
Žák: 
- rozliší výchozí látky 
a produkty 
chemických reakcí                                     
- přečte chemické 
rovnice 

 
Žák:  
- uvede zákon zachování 
hmotnosti pro chemické 
reakce a využije ho pro řešení 
úloh 
- rozliší pojem reaktant a 
produkt 
- zapíše jednoduchými 
chemickými rovnicemi vybrané 
chemické reakce 
- přečte zápis chemické 
reakce s užitím názvů 
chemických látek 
 

 
Chemické reakce  
- zákon zachování 
hmotnosti 
-  chemické rovnice 
-  látkové množství 

 
1a 

  
Ch – prvky, 
sloučeniny 
M – rovnice 
F – objem, hmotnost 

 
KK: 1.2. 
KK: 2.4. 
KK: 3.1. 
KK: 3.3. 
KK: 3.4. 
KK: 4.1. 
KK: 4.4. 
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- objasní 
nejefektivnější 
jednání 
v modelových 
příkladech havárie 
s únikem 
nebezpečných látek 
 

- uvede příklady uplatnění solí 
v praxi 
- vysvětlí rozdíl mezi tvrdou a 
měkkou vodou 
- uvede význam průmyslových 
hnojiv a posoudí jejich vliv na 
životní prostředí 
- popíše složení, vlastnosti a 
použití základních stavebních 
pojiv  

dusičnanů a uhličitanů 
- průmyslová hnojiva (N, 
P, K) 
- vápenná malta, sádra 
 

vápenatého, voda 
Př – krasové jevy 
Z – krasové oblasti 
ČR 
 

KK:3.4. 
KK:3.5. 
KK:5.3. 
KK:5.4. 
KK:6.1. 
KK:6.4. 

 
- uvede příklady 
prakticky důležitých 
chemických reakcí, 
provede jejich 
klasifikaci a zhodnotí 
jejich využívání 
- aplikuje poznatky o 
faktorech 
ovlivňujících průběh 
chemických reakcí 
v praxi a při 
předcházení jejich 
nebezpečnému 
průběhu 
- s užitím zákona 
zachování hmotnosti 
vypočítá hmotnost 
výchozí látky nebo 
produktu 
 

 
- zdůvodní první pomoc při 
zasažení kyselinami nebo 
hydroxidy 
- vysvětlí pojmy oxidace a 
redukce 
- chápe rozdíl mezi 
slučováním a rozkladem 
- rozliší exotermní a 
endotermní reakce, uvede 
příklady z praxe 
 
- určí, které ze známých 
reakcí patří mezi redoxní 
- vysvětlí pojem koroze, uvede 
příklady činitelů ovlivňující její 
rychlost, uvede způsoby 
ochrany před ní 
- rozliší podstatu galvanických 
článků a elektrolýzy a uvede 
příklady jejich praktického 
použití 

 
Chemické reakce: 
- klasifikace chemických 
reakcí : slučování, 
rozklad, neutralizace, 
exotermní a endotermní 
- podstata neutralizace 
- oxidace a redukce 
- galvanický článek 
- elektrolýza 
- koroze 
- výpočty z chemických 
rovnic  
 

 
1a 
5c 
5d 

 
CH – soli 
F – elektrické děje, 
galvanický článek, 
elektrolýza, teplo 
M - rovnice 

 
KK:1.1. 
KK:1.2. 
KK:1.4. 
KK:2.2. 
KK:2.3. 
KK:2.4. 
KK:2.5. 
KK:3.1. 
KK:3.3. 
KK:3.4. 
KK:3.5. 
KK:4.4. 
KK:4.5. 
KK:5.1. 
KK:5.3. 
KK:5.4. 
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 - rozliší 
nejjednodušší 
uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 
- zhodnotí užívání 
fosilních paliv jako 
zdrojů energie a 
uvede příklady 
produktů 
průmyslového 
zpracování ropy 
- objasní 
nejefektivnější 
jednání 
v modelových 
příkladech havárie 
s únikem 
nebezpečných látek 
-rozliší vybrané 
deriváty uhlovodíků, 
uvede jejich zdroje, 
vlastnosti a použití 
- orientuje se ve 
výchozích látkách a 
produktech 
fotosyntézy a 

 
- rozliší anorganické a 
organické sloučeniny 
- rozliší nejjednodušší 
uhlovodíky, uvede jejich 
vzorce, vlastnosti a použití 
- vyhledá a uvede příklady 
produktů průmyslového 
zpracování ropy a zemního 
plynu 
- vyhledá a uvede příklady 
havárií způsobených ropou, 
ropnými produkty a zemním 
plynem 
 
- rozliší pojmy uhlovodík a 
derivát uhlovodíku 
- rozliší uhlovodíkový zbytek a 
charakteristickou skupinu na 
příkladech vzorců známých 
derivátů 
- rozliší a napíše vzorce 
metanolu, etanolu, fenolu, 
kyseliny mravenčí a octové a 
acetonu, uvede využití těchto 
látek 
- dokáže z praxe uvést zdroje 
kyseliny šťavelové, mléčné, 

 
Organické sloučeniny: 
- uhlovodíky – příklady 
v praxi významných 
alkanů, uhlovodíků 
s násobnými vazbami a 
aromatických uhlovodíků 
(metan, etan, propan, 
butan, oktan, eten, 
butadien, acetylen, 
benzen, naftalen, toluen) 
- deriváty uhlovodíků – 
příklady v praxi 
významných alkoholů, 
aldehydů a ketonů a 
karboxylových kyselin 
(metanol, etanol, glykol, 
glycerol, fenol, aceton, 
metanal, kyseliny: 
mravenčí, octová, 
šťavelová, mléčná, 
máselná, askorbová) 
- estery, esterifikace 
- přírodní látky - 
- cukry, tuky a bílkoviny, 
vitamíny, jejich zdroje, 
vlastnosti a funkce v 
organismu 

 
1a 
5b 
5c 
5d 

 
Př – lidské tělo, 
rostliny – dýchání, 
fotosyntéza, funkce 
cukrů, tuků a bílkovin 
v organizmu 
Z – ložiska fosilních 
paliv 
Výchova ke zdraví – 
znečištění ovzduší, 
půdy a vody, 
ekologické havárie při 
přepravě a výrobě 
ropy 
F - energie 

 
KK:1.1. 
KK:1.2. 
KK:1.3. 
KK:1.4. 
KK:2.1. 
KK:2.2. 
KK:2.3. 
KK:2.4. 
KK:3.1. 
KK:3.3. 
KK:3.4. 
KK: 3.5. 
KK: 4.4. 
KK: 4.5. 
KK: 5.1. 
KK: 5.3. 
KK: 5.4. 
KK: 6.2. 
KK: 6.3. 
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koncových produktů 
biochemického 
zpracování 
především bílkovin, 
tuků a sacharidů 
- určí podmínky 
postačující pro 
aktivní fotosyntézu 
- uvede příklady 
zdrojů bílkovin, tuků 
a sacharidů, 
vitamínů 
 

máselné, salicylové a 
askorbové) 
- vysvětlí pojem esterifikace a 
porovná jej s neutralizací 
- orientuje se ve výchozích 
látkách a produktech dýchání 
a fotosyntézy 
- uvede podmínky a průběh 
fotosyntézy a její význam pro 
život na Zemi 
- rozliší sacharidy, tuky a 
bílkoviny, vitamíny, uvede 
příklady zdrojů těchto látek pro 
člověka  

- fotosyntéza 
 

 
- zhodnotí využívání 
prvotních a 
druhotných  
z hlediska trvale 
udržitelného rozvoje 
na Zemi 
- aplikuje znalosti o 
principech hašení 
požárů na řešení 
modelových situací 
z praxe 
- orientuje se 
v přípravě a užívání 
různých látek v praxi 
a jejich vlivu na 
životní prostředí a 
zdraví člověka 

 
- uvede příklady prvotních a 
druhotných surovin pro 
chemické výroby a zhodnotí je 
z hlediska udržitelného 
rozvoje 
- zhodnotí ekonomický a 
ekologický význam recyklace 
odpadů 
- zjistí kde a jak dochází ke 
znečišťování životního 
prostředí a uvede, jak tomu 
předcházet 
- uvede příklady otravných 
látek a způsoby boje proti nim 
- uvede příklady volně i 
nezákonně prodávaných drog 
a popíše příklady následků 

 
Chemie a společnost 
– výrobky, rizika 
v souvislosti s životním 
prostředím, recyklace 
surovin 
- tepelně zpracovávané 
materiály – cement, 
keramika, železo a ocel 
- výroba piva 
- plasty a syntetická 
vlákna – vznik a výroba 
základních plastů, vlákna 
 – vlastnosti, použití, 
likvidace 
- detergenty, pesticidy a 
insekticidy 
- hořlaviny, hoření a 

 
5b 
5c 
5d 
6a 
6b 
6f 

  
Z – chemický 
průmysl, nerostné 
zdroje surovin, životní 
prostředí 
Výchova ke zdraví – 
druhotné suroviny, 
recyklace odpadů, 
ochrana přírody před 
nadbytečnými  
aktivitami člověka 
Př – biologie rostlin, 
biologie člověka, 
základy ekologie, 
neživá příroda 
F –energie 
 
 

 
KK: 1.1. 
KK: 2.1. 
KK: 2.3. 
KK: 2.4. 
KK: 2.5. 
KK: 3.1. 
KK: 3.2. 
KK: 3.3. 
KK: 3.5. 
KK: 4.1. 
KK: 4.3. 
KK: 4.4. 
KK: 4.5. 
KK: 5.1. 
KK: 5.3. 
KK: 5.4. 
KK: 5.5. 
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užívání drog obecně hašení 
- léčiva a návykové látky 
 

KK: 6.1. 
KK: 6.2. 
KK: 6.3. 
KK: 6.4. 
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PŘÍRODOPIS 

Charakteristika předmětu: 

 

Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně v šestém a sedmém 
ročníku a jednu hodinu týdně v devátém ročníku. Výuka probíhá většinou v učebně 
přírodopisu, někdy i v terénu v blízkosti školy. K vybranému učivu jsou zařazeny 
exkurze do chráněných oblastí a zoologické zahrady.  

Cílem předmětu je, aby žáci objevili a pochopili zákonitosti přírody  a naučili se 
poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Výuka se také dotýká environmentálních 
problémů, což vede k tomu, že si žák vytváří kladný vztah k životnímu prostředí a k 
jeho ochraně.  

Druhý stupeň navazuje na první stupeň, dále je prohlubováno již osvojené 
učivo. Důraz je kladen na smyslové poznávání žáků, ať už přímého, nebo 
zprostředkovaného pomocí různých názorných pomůcek. 

Při výuce se uplatňují aktivující formy a metody, které přispívají 
k samostatnosti a utváření vlastních názorů (např. dialogy, diskuse, řešení problémů, 
hry, praktická cvičení, skupinová práce, apod.). 

Do výuky se také výrazně promítají některá průřezová témata. Z oblasti 
sociální a osobnostní výchovy jde především o rozvoj schopností poznávání 
(určování přírodnin, řešení zadaných problémů, plnění úkolů, apod.) a kreativity 
(rozvoj tvořivosti, fantazie, hry, laboratorní práce, vymýšlení vlastních teorií, postojů). 
Významně je ve výuce také zastoupena environmentální výchova, a to ve všech 
ročnících.   
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Předmět: Přírodopis - 6. ročník     

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- rozliší základní 
projevy a podmínky 
života, orientuje se v 
daném přehledu 
vývoje organismů 

- rozliší a pojmenuje 
základní projevy a podmínky 
života 
 
 

- rozmanitost, projevy života a 
jeho význam 
 
 

1a 
1c 
1e 
1ch 
1i 
1j 
5a 

 1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
2.3. 
2.4. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.5. 
6.1. 

- popíše základní 
rozdíly mezi buňkou 
rostlin, živočichů a 
baktérií a objasní 
funkci základních 
organel 

- objasní rozdíly mezi 
živočišnou a rostlinou 
buňkou 
 
- umí připravit jednoduchý 
preparát a pozorovat jej pod 
mikroskopem 
 
- uvědomuje si odlišnost 
stavby viru a bakterie 

- základní struktura života 
 
- buňky, viry a bakterie 

 

-třídí organismy a 
zařadí vybrané 
organismy do říší a 
nižších 
taxonomických 
jednotek 

- třídí nižší rostliny a vybrané 
skupiny bezobratlých 
živočichů 

- význam a zásady třídění 
organismů 
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- rozpozná naše 
nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná 
je podle 
charakteristických 
znaků 
 

- pomocí atlasu určuje druhy 
našich nejznámějších hub 
- zná stavbu plodnice 
 
 

- houby bez plodnic – základní 
charakteristika, pozitivní a 
negativní vliv na člověka a 
živé organismy 
- houby s plodnicemi- stavba, 
výskyt, význam, zásady sběru, 
konzumace a první pomoc při 
otravě houbami 

 6.2. 
6.3. 

- vysvětlí různé 
způsoby výživy hub a 
jejich význam v 
ekosystémech a místo 
v potravních řetězcích 

- vysvětlí různé způsoby 
výživy hub a jejich význam v 
přírodě 
 

 

- objasní funkci dvou 
organismů ve stélce 
lišejníků 

- popíše stavbu lišejníků a 
umí určit nejznámější druhy 
 

- lišejníky – stavba, symbióza, 
výskyt a význam 

 

- odvodí na základě 
pozorování 
uspořádání 
rostlinného těla od 
buňky přes pletiva až 
k jednotlivým 
orgánům 

- pomocí mikroskopu 
pozoruje a popíše buňky a 
základní pletiva rostlinného 
těla 
 
 
 
 

- základní struktura života - 
buňky, pletiva, tkáně, orgány, 
orgánové soustavy, 
jednobuněčné a 
mnohobuněčné org. 
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- porovná vnější a 
vnitřní stavbu 
jednotlivých orgánů a 
uvede praktické 
příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako 
celku 

- pojmenuje základní 
rostlinné orgány a vysvětlí 
jejich funkci 
 

- anatomie a morfologie 
rostlin- stavby a význam 
jednotlivých částí těla vyšších 
rostlin (kořen, stonek, list, 
květ, plod, semeno) 

 

- vysvětlí princip 
základních rostlinných 
fyziologických 
procesů a jejich 
využití při pěstování 
rostlin 

- zná rozdíly mezi 
fotosyntézou a dýcháním a 
spolu s podmínkami života 
rostlin je aplikuje při 
pěstování rostlin 
 

- fyziologie rostlin- základní 
principy fotosyntézy, dýchání, 
růstu, rozmnožování 

 

- rozlišuje základní 
systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich 
význačné zástupce 
pomocí atlasů 
 

- určuje základní skupiny 
nižších a vybraných skupin 
vyšších rostlin pomocí 
přírodnin a atlasů 
 
 

- systém rostlin- poznávání a 
zařazování daných zástupců 
běžných druhů řas, 
mechorostů, kapraďorostů 
(plavuně, přesličky, 
kapradiny), nahosemenných 
rostlin, jejich vývoj a využití 
hospodářsky významných 
zástupců 

 

-  porovná základní 
vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a 
vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 

- popíše základní vnější a 
vnitřní stavbu vybraných 
bezobratlých živočichů 
včetně funkce jednotlivých 
orgánů 
 
 

- stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla- orgány, 
orgánové soustavy, 
rozmnožování 
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- rozlišuje a porovná 
jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje 
vybrané živočichy, 
zařazuje je do 
hlavních 
taxonomických skupin 
 

- třídí a zařazuje vybrané 
bezobratlé živočichy 
 
 

-vývin a systém živočichů- 
významní zástupci 
jednotlivých skupin živočichů- 
prvoci, bezobratlí (žahavci, 
ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci) 

 

- zhodnotí význam 
živočichů v přírodě i 
pro člověka  uplatňuje 
zásady bezpečného 
chování ve styku se 
zvířaty 

- zná význam vybraných 
bezobratlých živočichů pro 
člověka 

- rozšíření, význam a ochrana 
živočichů – hospodářsky a 
epidemiologicky významné 
druhy, živočišná společenstva 

 

- aplikuje praktické 
metody poznávání 
přírody 
 

- provádí laboratorní práce a 
účastní se exkurzí 
 

- praktické metody poznávání 
přírody – pozorování lupou a 
mikroskopem, používání 
zjednodušených určovacích 
atlasů, zakládání sbírek 

   

- dodržuje základní 
pravidla bezpečnosti 
práce a chování při 
poznávání živé a 
neživé přírody 

- dodržuje základní pravidla 
bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé a neživé 
přírody 
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Předmět: Přírodopis - 7.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová  
témata 

Mezipředmětové 
 vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- porovná základní 
vnější a vnitřní 
stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí 
funkci jednotlivých 
orgánů 
 
 
 

- popíše základní vnější 
a vnitřní stavbu 
vybraných obratlovců 
včetně funkce 
jednotlivých orgánů 
 
 
 
 

- stavba těla, stavba a funkce 
jednotlivých částí těla- živočišná 
buňka, orgány, orgánové soustavy, 
organismy jednobuněčné a 
mnohobuněčné, rozmnožování 

1a 
1c 
1e 
1ch 
1i 
1j 
5a 

  1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.5 
6.1 
6.2 
6.3 

- rozlišuje a porovná 
jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje 
vybrané živočichy, 
zařazuje je do 
hlavních 
taxonomických 
skupin 
 

- třídí a zařazuje 
vybrané obratlovce 
 

- vývin a systém živočichů – 
významní zástupci jednotlivých 
skupin živočichů – strunatci ( 
paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci, savci) 
 

  

- zhodnotí význam 
živočichů v přírodě i 
pro člověka 
uplatňuje zásady 
bezpečného 
chování ve styku se 
živočichy 
 

- zná význam 
vybraných obratlovců 
pro člověka 
 

- rozšíření, význam a ochrana 
živočichů – hospodářsky významné 
druhy, péče o vybrané domácí 
živočichy, chov domestikovaných 
živočichů 
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-rozlišuje základní 
systematické 
skupiny rostlin a 
určuje jejich 
význačné zástupce 
pomocí klíčů a 
atlasů 
 

- rozlišuje vybrané 
skupiny 
krytosemenných rostlin 
a určuje jejich význačné 
zástupce 
 

- systém rostlin – poznávání a 
zařazování daných zástupců 
běžných druhů krytosemenných 
rostlin (jednoděložných a  
dvouděložných), jejich vývoj a 
využití hospodářsky významných 
zástupců 
 

 

- aplikuje praktické 
metody poznávání 
přírody 
 

- provádí laboratorní 
práce a účastní se 
exkurzí 
 

- praktické metody poznávání 
přírody – pozorování lupou a 
mikroskopem, zjednodušené 
určovací atlasy, založení sbírek 

  

- dodržuje základní 
pravidla bezpečnosti 
práce a chování při 
poznávání živé a 
neživé přírody 

- dodržuje základní 
pravidla bezpečnosti 
práce a chování při 
poznávání živé a 
neživé přírody 
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Předmět: Přírodopis -  9.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová  
témata 

Mezipředmětové  
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- objasní vliv 
jednotlivých sfér 
Země na vznik a 
trvání života 
 
 
 

- zhodnotí význam 
jednotlivých sfér Země 
a přiřadí jim základní 
podmínky života 
 
 
 
 
 

- Země – vznik a stavba Země, podmínky 
života na Zemi 
 
 
 
 
 
 

1a 
1c 
1e 
1ch 
1i 
1j 
5b 
5c 
 
 

 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2.2 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
6.1 

- rozpozná podle 
charakteristických 
vlastností vybrané 
nerosty a horniny 
s použitím 
určovacích pomůcek 
 

- určí základní druhy 
nerostů a hornin podle 
vzhledu, barvy, lesku, 
vrypu 
 

- nerosty a horniny – vznik hornin, 
vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický 
význam a využití zástupců, určování jejich 
vzorků, principy krystalografie 
 

  

- rozlišuje důsledky 
vnitřních a vnějších 
geologických dějů, 
včetně geologického 
oběhu hornin a 
oběhu vody 
 

- uvědomuje si změny 
zemského povrchu 
v důsledku působení 
vnitřních a vnějších 
geologických dějů 
 

- vnější a vnitřní geologické procesy – 
příčiny a důsledky 
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- porovná význam 
půdotvorných 
činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje 
hlavní půdní typy a 
půdní druhy v naší 
přírodě 

- zná hlavní druhy a 
typy půd a jejich 
význam pro život 
 

- půdy – složení, vlastnosti a význam půdy 
pro výživu rostlin, její hospodářský 
význam pro společnost 
 

  6.2 
6.3 
6.4 

- rozlišuje jednotlivá 
geologická období 
podle 
charakteristických 
znaků 
 

- rozlišuje jednotlivá 
geologická období 
podle 
charakteristických 
znaků 
 

- vývoj zemské kůry a organismů na Zemi 
– geologické změny, vznik života, výskyt 
typických organismů a jejich 
přizpůsobování prostředí 
 

  

- uvede význam 
vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj 
různých ekosystémů 
a charakterizuje 
mimořádné události 
způsobené výkyvy 
počasí a dalšími 
přírodními jevy, 
jejich doprovodné 
jevy a možné 
dopady i ochranu 
před nimi 

- žák uvede jeden 
příklad vlivu podnebí na 
udržení života na Zemi 
- charakterizuje 
konkrétní mimořádnou 
událost, uvede příčiny 
vzniku a ochranu před 
nimi 
 

-podnebí ve vztahu k životu – význam 
vody a teploty prostředí pro život, vlivy 
znečištěného ovzduší a klimatických změn 
na živé organismy a na člověka 
- mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy – příčiny vzniku 
mimořádných událostí, přírodní světové 
katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní 
události v ČR a ochrana před nimi 

  

- aplikuje praktické 
metody poznávání 
přírody 

- provádí laboratorní 
práce a účastní se 
exkurzí 
 

-praktické metody: poznávání lupou a 
mikroskopem, používání zjednodušených 
určovacích atlasů, zakládání sbírek 
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- dodržuje základní 
pravidla bezpečnosti 
práce a chování při 
poznávání živé a 
neživé přírody 

- dodržuje základní 
pravidla bezpečnosti 
práce a chování při 
poznávání živé a 
neživé přírody 
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ZEMĚPIS 

Charakteristika předmětu: 

 

Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně v šestém, sedmém  
a devátém ročníku a jednu hodinu týdně v osmém ročníku. Vyučování probíhá 
většinou v kmenových třídách. Součástí výuky o vesmíru  je návštěva hvězdárny. 
V rámci regionální geografie žáci navštěvují besedy s cestovateli.  

Cílem předmětu je, aby žáci porozuměli přírodním faktům a jejich 
zákonitostem. Příroda je brána jako celek , jejíž části se navzájem ovlivňují. Při výuce 
žáci poznávají důležité vztahy mezi přírodou a člověkem, závislost člověka na 
přírodních zdrojích a vlivy činnosti člověka na stav životního prostředí.  
Učivo zeměpisu postupně žáky seznámí s vesmírem,  se Zemí, s kontinenty a státy, 
ale i s Českou republikou a nejbližším okolím, ve kterém žáci žijí. Důležitou součástí 
výuky je také přiblížení žákům základních globálních problémů, na které si žáci utváří 
vlastní názory a postoje. 

Při výuce je frontální vyučování obohacené o aktivující formy a metody, které 
přispívají k samostatnosti a utváření vlastních názorů, navíc žáky motivují (např. 
dialogy, diskuse, řešení problémů, hry, praktická cvičení, skupinová práce, apod.). 

Do výuky se také výrazně promítají některá průřezová témata. Z oblasti 
sociální a osobnostní výchovy jde především o rozvoj schopností poznávání (řešení 
problémů, plnění úkolů, práce s mapou, slepá mapa, apod.), seberegulace  
a sebeorganizace(učíme žáka učit se, rozvrhnout si svou práci, apod.) a kreativity 
(rozvoj tvořivosti, fantazie, hry, vymýšlení vlastních teorií, postojů, referáty, cestovní 
kancelář, apod.). Dále je ve vyšších ročnících zastoupena multikulturní 
výchova(sociokulturní rozdíly, rasismus)  a výchova k myšlení v evropských   
a globálních souvislostech( EU, UNESCO, NATO, apod.).  
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Předmět: Zeměpis -  6.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Zhodnotí postavení 
Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné 
vlastnosti Země 
s ostatními tělesy 
sluneční soustavy. 

- pozná pomocí 
názorných pomůcek 
vesmír a sluneční 
soustavu 
-zhodnotí rozdíly mezi 
Zemí a ostatními 
planetami sluneční 
soustavy  

Přírodní obraz Země 
-vesmír, vznik vesmíru, vývoj 
poznávání vesmíru 
-Slunce a sluneční soustava 
-Měsíc 
 

 
1a 
1c 
1e 
1ch 
1i 
1j 
5a 
5b 
5c 
5d 
 

 Vv-malování 
sluneční 
soustavy, 
Měsíce 
Čj-práce 
s odbornou 
literaturou 
D-historické 
názory na vznik 
vesmíru (6.r.) 
Informatika-
vyhledávání 
informací na 
internetu  

 
1.1 
1.2 
1.4 
2.1 
2.2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.4 
5.5 
6.1 
6.3 

Prokáže na 
konkrétních 
příkladech tvar 
planety Země, 
zhodnotí důsledky 
pohybů Země na 
život lidí a 
organismů. 
 
 

-porovná historické a 
současné názory na 
tvar planety Země  
-objasní příčiny a 
důsledky pohybů Země  
 

-Země jako vesmírné těleso: tvar, 
velikost a pohyby Země, střídání dne a 
noci, střídání ročních období, časová 
pásma, datová hranice 
 

 D-historické 
názory na tvar 
Země (7.r.) 
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Používá 
s porozuměním 
základní 
geografickou, 
topografickou a 
kartografickou 
terminologii. 
 

-porozumí vybraným 
geografickým, 
topografickým a 
kartografickým pojmům 
 

Geografické informace, zdroje dat, 
kartografie a topografie 
-jazyk mapy: symboly, smluvené 
značky, vysvětlivky 
-geografická kartografie a topografie  
 

 M-rýsování 
(kružnice, 
kolmice, 
rovnoběžky) 
(1.st.) 
M-převody 
jednotek (5., 6.r) 
Vv-vytváření 
mapy (vysněný 
ostrov) 
D-historie 
kartografie(7.r.) 

Organizuje a 
přiměřeně hodnotí 
geografické 
informace a zdroje 
dat z dostupných 
kartografických 
produktů a 
elaborátů, z grafů,  
diagramů, 
statistických a 
dalších informačních 
zdrojů.  

-dokáže vyčíst 
z jednoduchých grafů 
v učebnici a  atlasech 
základní informace  
-získané informace umí 
vhodně použít 

-kartografická díla, statistická data a 
jejich grafické vyjádření, tabulky 
 

 M-porovnávání 
čísel, převody 
jednotek (6.r.) 
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Porovnává působení 
vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní 
sféře a jejich vliv na 
přírodu a na lidskou 
společnost. 
 

- pochopí, jak a kteří 
činitelé ovlivňují a 
přetvářejí zemský 
povrch 
-poznají následky 
činnosti vybraných 
činitelů přímo 
v nejbližším okolí školy 
či bydliště 

Vnější a vnitřní činitelé 
-vnitřní činitelé:zemětřesení, sopečná 
činnost, vznik pohoří 
-vnější činitelé: tekoucí voda, ledovce, 
vítr, rostliny, živočichové, člověk 
-zvětrávání, eroze 

  
 

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

-rozeznává a 
charakterizuje základní 
sféry planety Země 
 

Přírodní složky a oblasti Země 
-litosféra, atmosféra, hydrosféra, 
pedosféra 
 

 
ChBP-globální 
problémy 
(ozonová díra, 
skleníkový 
efekt)(8.r.) 
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Rozlišuje a 
porovnává složky a 
prvky přírodní sféry, 
jejich vzájemnou 
souvislost a 
podmíněnost, 
rozeznává, 
pojmenuje a 
klasifikuje tvary 
zemského povrchu 
 

-rozeznává podle 
charakteristických 
znaků jednotlivé typy 
přírodních oblastí a 
výškovou stupňovitost 
-objasní uspořádání 
rostlinstva a živočišstva 
v závislosti na životních 
podmínkách daného 
místa 
 

-biosféra, přírodní oblasti světa, 
geografické pásy, výškové stupně, 
ochrana přírody 
 

 Př-poznávání 
rostlinných a 
živočišných 
druhů (6.,7.r) 
Vv-malování 
přírodních 
oblastí světa 
(savany, 
pouště,…) 
ChBP - globální 
problémy 
(kácení pralesů) 
(8.r.) 

Porovnává různé 
krajiny jako součást 
pevninské části 
krajinné sféry, 
rozlišuje na 
konkrétních 
příkladech 
specifické znaky a 
funkce krajiny. 

-porovná a uvědomí si 
rozdíl mezi kulturní a 
přírodní krajinou 
 

Krajina 
-kulturní a přírodní krajina 
 

  

Uvádí konkrétní 
příklady přírodních a 
kulturních krajinných 
složek a prvků, 
prostorové 
rozmístění hlavních 
ekosystémů 
(biomů). 

-charakterizuje  a 
lokalizuje základní typy 
ekosystémů (biomů) 

-ekosystémy (biomy)   
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Lokalizuje na 
mapách světadíly, 
oceány a 
makroregiony světa 
podle zvolených 
kritérií, srovnává 
jejich postavení, 
rozvojová jádra a 
periférní zóny. 

-vyjmenuje a vyhledá 
na mapě světa 
jednotlivé oceány a 
světadíly, určí jejich 
zeměpisnou polohu, 
hraniční body a 
porovná jejich rozlohu 
 

Regiony světa 
-oceány, světadíly-stručně, obecně 
 

 D-zámořské 
objevy, 
kolonizace (7.r.) 
Ekologická 
výchova-
konkrétní výčet 
globálních 
problémů, které 
se týkají daných 
regionů (8.r.) 
Ov-státní 
zřízení, 
hospodářství, 
sociální politika, 
problémy 
chudoby, hladu, 
nemoci 
Vv-tvorba 
jednoduchých 
mapek světadílů 
Informatika-
práce s 
internetem 

Porovnává a 
přiměřeně hodnotí 
polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, 
politické a 
hospodářské 
poměry, zvláštnosti 
a podobnosti, 
potenciál a bariéry 
jednotlivých 
světadílů, oceánů, 
vybraných 
makroregionů světa 
a vybraných 
modelových států 

-charakterizuje význam 
a hospodářské využití 
oceánů 
-vyhledá a 
charakterizuje polární 
oblasti  
-popíše  a srovná 
přírodní a 
socioekonomické 
poměry na Africkém 
kontinentě 

- oceány, polární oblasti, Afrika-
konkrétně 
-charakteristika a srovnání přírodních a 
socioekonomických poměrů s důrazem 
na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, 
podnebné pásy, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské a kulturní 
oblasti) 
-vybrané modelové přírodní 
(rozšiřování pouští), společenské 
(rasismus) problémy  
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Předmět: Zeměpis - 7.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Porovnává a 
přiměřeně hodnotí 
polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, 
politické a 
hospodářské 
poměry, zvláštnosti 
a podobnosti, 
potenciál a bariéry 
jednotlivých 
světadílů, vybraných 
makroregionů světa 
a vybraných 
modelových států. 
 

-porovná a 
charakterizuje přírodní 
poměry, obyvatelstvo a 
hospodářské aktivity 
v Austrálii, Americe a 
Asii 
-učiní si svůj vlastní 
názor na vybrané 
globální problémy  
 

Regiony světa 
- Austrálie, Amerika, Asie 
-charakteristika a srovnání přírodních a 
socioekonomických poměrů s důrazem 
na vazby a souvislosti  
-vybrané modelové přírodní a 
společenské problémy, možnosti jejich 
řešení  
 

1a 
1c 
1e 
1ch 
1i 
1j 
4b 
4c 
5a 
5b 
5c 
5d 
 

 1.1 
1.2 
1.4 
2.1 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.2 
5.4 
5.5 
6.1 
6.3 

Zvažuje, jaké změny 
ve vybraných 
regionech světa 
nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co 
je příčinou 
zásadních změn 
v nich. 

-orientuje se 
v aktuálních změnách 
politických struktur 
států a uvědomuje si co 
je jejich příčinou. 

-modelové regiony světa: společenské, 
politické, náboženské problémy 
(změny politických režimů, státních 
hranic,…) 
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Předmět: Zeměpis -  8.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Porovnává a přiměřeně 
hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, 
společenské, politické a 
hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, 
vybraných makroregionů 
světa a vybraných 
modelových států. 

-porovná a 
charakterizuje 
přírodní, 
společenské, 
kulturní, politické a 
hospodářské 
poměry v Evropě 

Regiony světa 
- Evropa 
-charakteristika a srovnání přírodních a 
socioekonomických poměrů s důrazem 
na vazby a souvislosti  
-vybrané modelové přírodní a 
společenské problémy, možnosti jejich 
řešení 

1a 
1c 
1e 
1ch 
1i 
1j 
3a 
3b 
3c 
4b 
4c 
5a 
5b 
5c 
5d 
6a 
 

  1.1 
1.2 
1.4 
2.1 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.2 
5.4 
5.5 

Zvažuje, jaké změny ve 
vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je 
příčinou zásadních změn 
v nich. 

-orientuje se 
v aktuálních 
změnách 
politických struktur 
států a uvědomuje 
si co je jejich 
příčinou 
 

-modelové regiony světa:společenské, 
politické, náboženské problémy 
(změny politických režimů, státních 
hranic,…) 
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Rozlišuje zásadní 
přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro 
vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa. 
 

-rozlišuje základní 
přírodní a 
společenské jevy, 
podle kterých je 
schopen zařadit 
státy do 
jednotlivých 
regionů ve světě 
 

Společenské a hospodářské 
prostředí 
-přírodní, podnebné, jazykové a 
náboženské oblasti 
 

  6.1 
6.3 
6.4 
 

Posoudí na přiměřené 
úrovni prostorovou 
organizaci světové 
populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a 
dynamiku růstu a pohybů, 
zhodnotí na vybraných 
příkladech mozaiku 
multikulturního světa. 
 

-charakterizuje 
rozložení a vývoj 
světové populace 
 

-obyvatelstvo světa 
 

  

Posoudí, jak přírodní 
podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje 
obecné základní 
geografické znaky sídel. 
 

-popíše souvislosti 
mezi přírodními 
podmínkami a 
funkcí měst 
 

-územní dělba práce   
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Zhodnotí přiměřeně 
strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, 
lokalizuje na mapách 
hlavní světové 
surovinové a energetické 
zdroje. 
 

-lokalizuje na 
mapě světové 
surovinové a 
energetické zdroje 

-světová těžba surovin, energetické 
zdroje (alternativní, tradiční) 

  

Porovnává státy světa a 
zájmové integrace států 
světa na základě 
podobných a odlišných 
znaků. 

-orientuje se 
v mezinárodních 
organizacích 
sdružující různé 
státy světa podle 
určitých kritérií 

-mezinárodní světové organizace   

Lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální 
geopolitické změny a 
politické problémy 
v konkrétních světových 
regionech. 

Vymezí ohniska 
současných 
světových konfliktů 
v závislosti na 
politických 
problémech 
daných zemí. 

-aktuální politické změny v regionech   
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Předmět: Zeměpis -  9.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Hodnotí a 
porovnává na 
přiměřené úrovni 
polohu, přírodní 
poměry, přírodní 
zdroje, lidský a 
hospodářský 
potenciál České 
republiky 
v evropském a 
světovém kontextu. 

-určí tvar a polohu 
státu, geologické, 
přírodní poměry a 
surovinové zdroje 
-popíše hospodářské 
možnosti ČR na 
evropských a světových 
trzích 
 

Česká republika 
-zeměpisná poloha, rozloha, členitost, 
přírodní poměry a zdroje, obyvatelstvo, 
hospodářství ČR 
 

1a 
1c 
1e 
1ch 
1i 
1j 
2c 
3c 
4a 
4b 
4c 
5a 
5b 
5c 
5d 
6a 
 

  1.1 
1.2 
1.4 
2.1 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
5.1 
5.2 
5.4 
5.5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

Uvádí příklady 
účasti a působnosti 
České republiky ve 
světových 
mezinárodních a 
nadnárodních 
institucích, 
organizacích a 
integracích států. 
 
 
 
 
 

-vyjmenuje světové 
organizace, ve kterých 
je ČR aktivním členem 
 

-světové organizace   
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Lokalizuje na 
mapách jednotlivé 
kraje České 
republiky a hlavní 
jádrové a periferní 
oblasti z hlediska 
osídlení a 
hospodářských 
aktivit. 
 

-orientuje se na mapě 
z hlediska nového 
státoprávního členění 
 

-regiony ČR: územní jednotky státní 
správy a samosprávy 
 

  

Vymezí a lokalizuje 
místní oblast 
(region) podle 
bydliště nebo školy. 
 

-podrobně 
charakterizuje region 
svého bydliště a školy 

-místní region: zeměpisná poloha, 
vztahy k okolním regionům 
 

  

Hodnotí na 
přiměřené úrovni 
přírodní, 
hospodářské a 
kulturní poměry 
místního regionu, 
možnosti dalšího 
rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby 
místního regionu 
k vyšším územním 
celkům. 

-charakterizuje celkové 
poměry místního 
regionu a porovnává 
podíl tohoto regionu 
k vyšším územním 
celkům 
 

- základní přírodní a socioekonomické 
charakteristiky s důrazem na specifika 
regionu, vazby regionu k vyšším 
územním celkům 
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Porovná 
předpoklady a hlavní 
faktory pro územní 
rozmístění 
hospodářských 
aktivit. 

-objasní jaké faktory 
hrají rozhodující roli při 
rozmístění 
hospodářských aktivit 
 

Společenské a hospodářské prostředí 
-faktory ovlivňující rozmístění 
hospodářských aktivit  
 

  

Vytváří a využívá 
osobní myšlenková 
(mentální) schémata 
a myšlenkové 
(mentální) mapy pro 
orientaci 
v konkrétních 
regionech, pro 
prostorové vnímání 
a hodnocení míst, 
objektů, jevů a 
procesů v nich, pro 
vytvoření postojů 
k okolnímu světu. 
 

-vytváří si vlastní 
myšlenkové postoje pro 
tvorbu prostorového 
vnímání a hodnocení 
konkrétních regionů.  
 

Geografické informace,… 
-charakteristika a hodnocení krajů ČR 

  

Uvádí na vybraných 
příkladech závažné 
důsledky a rizika 
přírodních a 
společenských vlivů 
na životní prostředí. 

-předvede na 
konkrétních příkladech 
důsledky negativních 
vlivů na životní 
prostředí. 
 

Životní prostředí 
-devastace krajiny, znečištění ovzduší, 
vody, půdy 
-ochrana životního prostředí 
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Uplatňuje v praxi 
zásady bezpečného 
pohybu a pobytu 
v krajině, uplatňuje 
v modelových 
situacích zásady 
bezpečného 
chování a jednání 
při mimořádných 
událostech 

-uplatňuje v praxi 
zásady bezpečného 
pohybu a pobytu ve 
volné přírodě. 

- zásady chování při mimořádných 
událostech 
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5.7 Umění a kultura 
 

Klíčové kompetence s ohledem na očekávané 
výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech: 

 
Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

 

1.   

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1 Žák vyhledává a třídí informace a využívá je v 
tvůrčích činnostech a praktickém životě. 

1.2 Tvořivě rozvíjí a aktivně si osvojuje hudební 
techniky(např. neverbální vyjadřování 
prostřednictvím tónu a zvuku). 

1.3 Rozpoznává a pojmenovává výtvarné prvky(hledá 
výtvarné kvality a rozdíly,které je odlišují)-objevuje 
tvary,barvy,objemy a struktury. 

1.4 S pomocí a přípravou samostatně pozoruje a 
experimentuje s výtvarnými prostředky a 
technikami,získané výsledky porovnává,kriticky 
posuzuje,vyvozuje z nich závěry,zpracovává 
výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 

 
2.   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

2.1 Žák vnímá problémové situace ve škole i mimo ni. 
2.2 Vyhledává informace vhodné k řešení 

problémů,využívá získané vědomosti k objevování 
různých variant řešení,nenechá se odradit 
nezdarem a hledá konečné řešení problému. 

2.3  Řadí příbuzné úkoly do větších ,myšlenkově nebo 
výtvarně provázaných celků. 

2.4 Volí vhodné výtvarné a hudební vyjadřovací 
prostředky. 

2.5 Přemýšlí o své práci,je za ni odpovědný. 

3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

3.1 Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 
logickém sledu,vyjadřuje se výstižně  a souvisle. 

3.2 Naslouchá promluvám druhých lidí,vhodně na ně 
reaguje,zapojuje se do diskuse,obhajuje svůj 
názor,vhodně argumentuje. 

3.3 Využívá informační a komunikační prostředky pro 
kvalitní a účinnou komunikaci s okolím. 

3.4 Chápe vlastní projev jako svébytný prostředek 
výrazu,využívá ho k sebevyjádření nebo ke 
sdělování. 
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4.   

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 
A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1 Žák účinně spolupracuje ve skupině,podílí se na 
její zdárné činnosti,pozitivně ovlivňuje kvalitu 
společné práce. 

4.2 Přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
vztahů,poskytuje pomoc druhým nebo o ni požádá. 

4.3 Vytváří si pozitivní představu o sobě 
samém,ovládá a řídí svoje chování. 

4.4 Chápe potřebu spolupráce,respektuje různá 
hlediska,spolupracuje na základě ohleduplnosti. 

5.   

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1 Žák respektuje přesvědčení druhých lidí,váží si 
jejich vnitřních hodnot,je schopen se vcítit do jejich 
situace,odmítá útlak a hrubý nátlak,uvědomuje si 
povinnost postavit se proti fyzickému a 
psychickému násilí. 

5.2  Respektuje a chrání naše tradice a kulturní a 
historické dědictví,má pozitivní postoj k uměleckým 
dílům,smysl pro kulturu a tvořivost,zapojuje se do 
kulturního dění. 

6.   

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

6.1 Žák dodržuje vymezená pravidla. 
6.2 Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z 

hlediska kvality,funkčnosti a také z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví ostatních. 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Charakteristika předmětu: 
 

Předmět má časovou dotaci 1 hodinu týdně .Na prvním stupni výuka probíhá v 
kmenových učebnách,na druhém v odborné učebně. 
 

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, 
hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudbě a k hudebnímu 
umění. 

Žák se učí vnímat hudbu jako svébytný prostředek komunikace. 
Hudební činnosti rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka a vedou k 
rozvoji jeho hudebních schopností,které se projeví hudebními dovednostmi 
(sluchovými,rytmickými,pěveckými..) Žák se může uplatnit při sólovém, skupinovém i 
sborovém zpěvu,při souborové hře i při pohybovém doprovodu hudby, také má 
příležitost „interpretovat“hudbu podle svého individuálního zaměření. 
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Předmět: Hudební výchova - 1.ročník  
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 zpívá na základě 

svých dispozic 
intonačně čistě a 
rytmicky přesně 
v jednohlase 

  

Žák: 
 umí správně dýchat 
 správně vyslovuje 
 tvoří tón 
 zpívá s patřičným 

otvíráním úst 

Vokální činnosti 
 pěvecký a mluvní projev 

dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba 

tónu, 

rozšiřování hlasového rozsahu 

1 a 
1 e 

 
 

 Čj  nácvik 
správného 
dýchání, 
výslovnosti, 
pauzy,vytlesk
ávání rytmu 

1.2. 

 rytmizuje a 
melodizuje 
jednoduché texty, 
improvizuje 
v rámci 
nejjednodušších 
hudebních forem 

 

 tleská rytmus písně, 
metrum, takty. 

 hudební rytmus 
realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu 

 intonace 
hra na ozvěnu 

1 a 
1 e 
1 g 

-  Vv   výtvarné 
ztvárnění 
písniček 
-  Tv  rytmická 
cvičení 

1.2. 
2.4. 

 využívá 
jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 

 reprodukuje motivy a 
témata pomocí 
Orffova 
instrumentáře 

 k  písni zahraje na 
Orffovy nástroje 
jedoduchý doprovod 

 pozná hudební hry 

Instrumentální činnosti 
 hra na hudební nástroje 

reprodukce  motivů pomocí  

jednoduchých hudebních nástrojů 

z Orrfova instrumentáře, 

1 a 
1 e 

 2.4. 
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 rytmizace, melodizace 
hudební doprovod, hra na ozvěnu 

hra na tělo 
 
 

 reaguje pohybem 
na znějící hudbu, 
pohybem 
vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, 
směr melodie 

 pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, 
dynamiku, směr 
melodie 

Hudebně pohybové činnosti 

 pohybový doprovod znějící hudby 
hra na tělo 
hudebně pohybové  hry 

1e 
1f 
1 h 
1 ch 

TV   
 pohybová a 

dechová 
průprava, 
relaxace 

 pohybové hry 

4.1. 
4.2. 
6.1. 
6.2. 

 rozlišuje 
jednotlivé kvality 
tónů 

 zná kvality tónů-
délku, sílu, barvu, 
výšku 

Poslechové činnosti 
 kvality tónů 

délka, síla,  výška tónu  
 hudební výrazové prostředky 

rytmus,tempo,melodie 
(stoupání, klesání) 

1a 
1e 
 
 

 2.4. 

 rozpozná 
v proudu znějící 
hudby některé 
hudební nástroje 

 rozliší základní 
hudební nástroje 

 vyjádří se, jaká je to 
hudba 
chápe roli 
posluchače 

 hudební styly a žánry 
hudba  pochodová, 

 ukolébavka 

1a 
1h 
1ch 

 3.2. 
3.4. 
5.1. 
5.2. 
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Předmět: Hudební výchova - 2. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 zpívá na základě 

svých dispozic 
intonačně čistě a 
rytmicky přesně 
v jednohlase 

Žák: 
 umí správně dýchat 
 správně vyslovuje 
 tvoří tón 
 zpívá s patřičným 

otvíráním úst 
 tleská rytmus písně, 

metrum, takty 

Vokální činnosti 
 pěvecký a mluvní projev 

dýchání, výslovnost, nasazení a 
tvorba tónu, frázování 
rozšiřování hlasového rozsahu 

 hudební rytmus 
realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu 

1a 
1e 
1g 
1h 

Čj – správné 
dýchání, 
výslovnosti, 
pauzy 
 
Vv – výtvarné 
vyjádření písní 

1.2. 
2.4. 
3.2. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 
6.2. 

 rytmizuje a 
melodizuje 
jednoduché texty, 
improvizuje v rámci 
nejjednodušších 
hudebních forem 

 reprodukuje motivy a 
témata pomocí 
Orffova 
instrumentáře 

 pozná hudební hry 

Instrumentální činnosti 
 hra na hudební nástroje 

reprodukce  motivů pomocí  
jednoduchých hudebních nástrojů 
z Orrfova instrumentáře, 

 rytmizace, melodizace 

1a 
1e 

Tv – rytmická a 
pohybová 
cvičení 

 

 využívá 
jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 

 k  písni zahraje na 
Orffovy nástroje 
jedoduchý doprovod 

 doprovod, hra na ozvěnu 
      hra na tělo,jednoduchý tanec 

- vlastní Orffovy nástroje 
- využití interaktivní tabule 

1a 
1e 
1h 
1ch 

Pv-výroba 
vlastních 
Or.nástrojů 

 

 reaguje pohybem 
na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, 
dynamiku, směr 
melodie 

 pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, 
dynamiku, směr 
melodie 

Hudebně pohybové činnosti 
 taktování 2/4 takt 
 pohybový doprovod znějící hudby 

hra na tělo 
hudebně pohybové  hry 

1a 
1e 
1h 
1f 

Tv – pohybová a 
dechová 
průprava, 
pohybové hry 

 

rozlišuje jednotlivé  zná kvality tónů- Poslechové činnosti 1a   
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kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a 
dynamické změny 
v proudu znějící 
hudby 

délku, sílu, barvu, 
výšku a výrazové 
prostředky v hudbě 

 kvality tónů 
délka, síla,  výška tónu  

 hudební výrazové prostředky 
rytmus,tempo,melodie 

 dynamika 

1e 
1h 
1ch 
 

 rozpozná v proudu 
znějící hudby 
některé hudební 
nástroje, odliší 
hudbu vokální, 
instrumentální a 
vokálně 
instrumentální 

 rozliší základní 
hudební nástroje 

 vyjádří se, jaká  
hudba je to 

 chápe roli 
posluchače 

- hudební styly a žánry 
hudba  pochodová, 
ukolébavka, hudba k slavnostním 
příležitostem 

 Vv – 
výtvarné 
vyjádření 
pocitů z 
hudby 
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Předmět: Hudební výchova -  3. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 zpívá na základě 

svých dispozic 
intonačně čistě a 
rytmicky přesně 
v jednohlase 

Žák: 
 umí správně dýchat 
 správně vyslovuje 
 tvoří tón 
 zpívá s patřičným 

otvíráním úst 
 správně frázuje 
 orientuje se 

v notovém záznamu 
jednoduché melodie 

Vokální činnosti 
 pěvecký a mluvní projev 

dýchání, výslovnost, nasazení a 
tvorba tónu, frázování 
rozšiřování hlasového rozsahu 

 hudební rytmus 
realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu 

 dvojhlas 
kánon 

 intonace 
hudební hry(otázka – odpověď, 
ozvěna) 

 grafický záznam vokální hudby 
 
 

1a 
1e 
1g 
1h 

Čj – správné 
dýchání, 
výslovnosti, 
pauzy 

1.2. 
2.4. 
3.2. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 
6.2. 

 rytmizuje a 
melodizuje 
jednoduché texty, 
improvizuje 
v rámci 
nejjednodušších 
hudebních forem 

využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 
 

 tleská rytmus písně, 
metrum, takty 

 reprodukuje motivy a 
témata pomocí 
Orffova 
instrumentáře 

 pozná hudební hry 

Instrumentální činnosti 
 hra na hudební nástroje 

reprodukce  motivů pomocí  
jednoduchých hudebních nástrojů 
z Orrfova instrumentáře, 

 rytmizace, melodizace 
 hudební doprovod, hra na ozvěnu 
      hra na tělo 

1a 
1e 
1h 
1f 
1ch 
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 reaguje pohybem 
na znějící hudbu, 
pohybem 
vyjadřuje metrum, 
tempo, dynamiku, 
směr melodie 

 diriguje písně 
 k  písni zahraje na 

Orffovy nástroje 
jedoduchý doprovod 

 pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, 
dynamiku, směr 
melodie 

Hudebně pohybové činnosti 
 taktování 2/4, 3/4 
 pohybový doprovod znějící hudby 

hra na tělo 
hudebně pohybové  hry 

1a 
1e 
1f 

Tv – pohybová a 
dechová 
průprava, 
pohybové 

 rozlišuje 
jednotlivé kvality 
tónů, rozpozná 
výrazné tempové 
a dynamické 
změny v proudu 
znějící hudby 

 

 zná kvality tónů-
délku, sílu, barvu, 
výšku a výrazové 
prostředky v hudbě 

 

Poslechové činnosti 
 kvality tónů 

délka, síla,  výška tónu 
 vztahy mezi tóny 

trojzvuk 
 hudební výrazové prostředky 

rytmus,tempo,melodie, 
dynamika 

1a 
1e 
1h 
1ch 

 

 rozpozná 
v proudu znějící 
hudby některé 
hudební nástroje, 
odliší hudbu 
vokální, 
instrumentální a 
vokálně 
instrumentální 

 vyjadřuje se o tom, 
jaká je to hudba a 
proč je taková 

 chápe roli 
posluchače 

 hudba vokální , instrumentální 
 hudební styly a žánry 

hudba  pochodová, 
ukolébavka, hudba  k slavnostním 
příležitostem 

1a 
1e 
1h 
1ch 
1g 
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Předmět: Hudební výchova -  4.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 zpívá na základě 

svých dispozic 
intonačně čistě a 
rytmicky přesně 
v jednohlase či 
dvojhlase v durových 
i mollových tóninách 
a při zpěvu využívá 
získané pěvecké 
dovednosti 

 

Žák: 
 správně dýchá 
 správně vyslovuje  
 tvoří tón 
 dbá na 

srozumitelnou 
výslovnost 

 tleská rytmus, 
metrum a takt písně 

 
 
 

 

Vokální činnosti 
 pěvecký a mluvní projev 

dýchání, výslovnost, nasazení a 
tvorba tónu, frázování 
rozšiřování hlasového rozsahu 

 hudební rytmus 
realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu 

 dvojhlas 
kánon, prodleva 

 intonace 
hudebníhry(ozvěna, 

otázka – odpověď) 
 
 

4a 
4b 
1a 
1e 

 Čj – dýchání a 
výslovnost  

1.2. 
2.4. 
3.2. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 
6.2. 

 orientuje se v zápisu 
jednoduché písně či 
skladby a podle 
svých individuálních 
schopností a 
dovedností ji 
realizuje 

 
 

 vyzná se v zápisu 
písně   

 grafický záznam vokální hudby 
orientace v notovém 
(grafickém)záznamu jednoduché 
melodie, její reprodukce 
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 využívá na základě 

svých hudebních 
schopností a 
dovedností 
jednoduché 
popřípadě složité 
hudební nástroje 
k doprovodné hře i 
k reprodukci 
jednoduchých motivů 
skladeb a písní  

 

 
 doprovodí podle 

svých schopností a 
dovedností na 
jednoduchý hudební 
nástroj  píseń  

 reprodukuje 
jednoduchý motiv 
písně  

 
Instrumentální činnosti 

 hra na hudební nástroje 
reprodukce  motivů pomocí  
jednoduchých hudebních 
nástrojů z Orffova instrumentáře 
apod. 

1a 
1b 
1e 
1f 

  

 rozpozná hudební 
formu jednoduché 
písně či skladby 

 pozná hudbu 
vokální, 
instrumentální, 
vokálně 
instrumentální, lidské 
hlasy  

 ví, co je píseń umělá 
a lidová 

 pozná  skupiny 
hudebních nástrojů 

 

Poslechové činnosti 
 hudba vokální , instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský 
hlas a hudební nástroj, 

 hudební styly a žánry 
hudba taneční, 
pochodová, populární, 
ukolébavka 
  

 

1a 
1e 
1h 
1ch 
3a 
4a 
4b 
4d 

 

  

 vytváří v rámci svých 
individuálních 
dispozic jednoduché 
předehry, mezihry a 
dohry a provádí 
elementární hudební 
improvizace 

 

 získá povědomí o 
hudebních 
skladatelích   

 využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 

Instrumentální činnosti 
rytmizace, melodizace a 
stylizace- tvorba předeher, 
meziher, doher, hudební  doprovod, 
hudební hry (hra   na ozvěnu, 
otázka –odpověď), jednodílná 
písňová forma (a-b) 

1e   
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 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé 
z užitých  hudebních 
výrazových 
prostředků, upozorní 
na metrorytmické 
tempové, dynamické 
i zřetelně harmonické 
změny. 

 

 zná kvality tónů a 
vztahy mezi tóny 

 pozná rozdíl mezi 
durovou a mollovou 
písní 

 ví, jaký je rozdíl mezi 
rytmem, metrem, 
taktem 

 

Poslechové činnosti 
 kvality tónů 

délka, síla, barva, výška . 

 vztahy mezi tóny – 
souzvuk,trojzvuk 

 hudební výrazové prostředky a 
hudební prvky s výrazným 
sémantickým nábojem - 
rytmus, melodie, harmonie, 
barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie ( melodie vzestupná a 
sestupná),  

metrické, rytmické, dynamické, 
harmonické změny v hudebním 
proudu) 

 

1a 
1e 

  

 ztvárňuje hudbu 
pohybem s využitím 
tanečních kroků, na 
základě 
individuálních 
schopností a 
dovedností vytváří  
pohybové  
improvizace 

 
 

 umí taktovat písně 
ve dvoudobém a 
třídobém taktu 

 vyjádří    hudbu  a  
její změny pohybem  

 pozná pohybové hry 
s využitím tanečních 
kroků 

Hudebně pohybové činnosti 
 taktování, pohybový doprovod 

znějící hudby- dvoudobý, 
třídobý takt, taneční hry se 
zpěvem. 

 pohybové vyjádření hudby  a 
reakce na změny v proudu 
znějící hudby –pantomima a 
pohybová improvizace s využitím 
tanečních kroků. 

 orientace v prostoru – pamětné 
uchování a reprodukce pohybů 
prováděných při tanci či 
pohybových hrách.  

 

1e 
1f 
1h 
1g 
1ch 
3a 
4a 
4b 
4d 
 

 TV – pohybová 
a dechová 
průprava, 
pohybové hry 
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Předmět: Hudební výchova - 5. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

 Žák: 
 zpívá na základě 

svých dispozic 
intonačně čistě a 
rytmicky přesně 
v jednohlase či 
dvojhlase v durových 
i mollových tóninách 
a při zpěvu využívá 
získané pěvecké 
dovednosti 

Žák: 
 správně dýchá 
 správně vyslovuje  
 tvoří tón 
 dbá na 

srozumitelnou 
výslovnost 

 ví, jaký je rozdíl mezi  
rytmem, metrem  a 
taktem  písně 

 
 
 

Vokální činnosti 
 pěvecký a mluvní projev 

dýchání, výslovnost, nasazení a 
tvorba tónu, frázování 
rozšiřování hlasového rozsahu 

 hudební rytmus 
realizace písní ve 2/4, ¾, 4/4 
taktu. 

 dvojhlas 
kánon 

 intonace 
hudební hry(otázka – odpověď, 
ozvěna) 
 
 

4a 
4b 
1a 
1e 

 Čj – správné 
dýchání, 
výslovnosti, 
pauzy 

1.2. 
2.4. 
3.2. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 
6.2. 

 orientuje se v zápisu 
jednoduché písně či 
skladby a podle 
svých individuálních 
schopností a 
dovedností ji 
realizuje 

 
 

 vyzná se   v zápise 
písně   

 

 grafický záznam vokální hudby 
orientace v notovém 
(grafickém)záznamu jednoduché 
melodie, její reprodukce 
Instrumentální činnosti 
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 využívá na základě 
svých hudebních 
schopností a 
dovedností 
jednoduché 
popřípadě složité 
hudební nástroje 
k doprovodné hře i 
k reprodukci 
jednoduchých motivů 
skladeb a písní  

  doprovodí podle 
svých schopností a 
dovedností na 
jednoduchý hudební 
nástroj  píseň  
reprodukuje 
jednoduchý motiv 
písně 

 hra na hudební nástroje 
reprodukce  motivů pomocí  
jednoduchých hudebních 
nástrojů z Orffova instrumentáře 
apod. 

1a 
1b 
1e 
1f 

 

 rozpozná hudební 
formu jednoduché 
písně či skladby 

 pozná hudbu 
vokální, 
instrumentální, 
vokálně 
instrumentální, lidské 
hlasy  

 ví, co je píseň umělá 
a lidová 

 pozná  skupiny 
hudebních nástrojů 

 získá povědomí o 
hudebních 
skladatelích   

 

Poslechové činnosti 
 hudba vokální , instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský 
hlas a hudební nástroj, 
hudební styly a žánry 
hudba taneční, 
pochodová, populární, 
ukolébavka 
  

 

1a 
1e 
1h 
1ch 
3a 
4a 
4b 
4d 

 

 vytváří v rámci svých 
individuálních 
dispozic jednoduché 
předehry, mezihry a 
dohry a provádí 
elementární hudební 
improvizace  

 využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 

 Instrumentální činnosti 
 rytmizace, melodizace a 

stylizace- tvorba předeher, 
meziher, doher, hudební 
doprovod, hudební hry (hra   na 
ozvěnu, otázka –odpověď), 
jednodílná písňová forma (a-b) 

1e  
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 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé 
z užitých  hudebních 
výrazových 
prostředků, upozorní 
na metrorytmické 
tempové, dynamické 
i zřetelně harmonické 
změny. 

 

 zná kvality tónů a 
vztahy mezi tóny 

 pozná rozdíl mezi 
durovou a mollovou 
písní 

 ví, jaký je rozdíl mezi 
rytmem, metrem, 
taktem 

 

Poslechové činnosti 
 kvality tónů 

délka, síla, barva, výška . 

 vztahy mezi tóny – souzvuk, 
trojzvuk 

 hudební výrazové prostředky a 
hudební prvky s výrazným 
sémantickým nábojem - 
rytmus, melodie, harmonie, 
barva, kontrast a gradace, pohyb 
melodie ( melodie vzestupná a 
sestupná),  

metrické, rytmické, dynamické, 
harmonické změny v hudebním 
proudu) 

1a 
1e 

 
 
 

 
 ztvárňuje hudbu 

pohybem s využitím 
tanečních kroků, na 
základě 
individuálních 
schopností a 
dovedností vytváří  
pohybové  
improvizace 

 
 

 
 umí taktovat písně 

ve dvoudobém a 
třídobém taktu 

 vyjádří    hudbu  a  
její změny pohybem  

 pozná pohybové hry 
s využitím tanečních 
kroků 

 
Hudebně pohybové činnosti 
 taktování, pohybový doprovod 

znějící hudby- dvoudobý, 
třídobý takt, taneční hry se 
zpěvem. 

 
 pohybové vyjádření hudby  a 

reakce na změny v proudu 
znějící hudby –pantomima a 
pohybová improvizace s využitím 
tanečních kroků. 

 orientace v prostoru – pamětné 
uchování a reprodukce pohybů 
prováděných při tanci či 
pohybových hrách. 

1e 
1f 
1h 
1g 
1ch 
3a 
4b 
4d 
 

Tv – pohybová a 
dechová 
průprava, 
pohybové hry 
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Předmět: Hudební výchova -  6.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průře-
zová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Žák: 
-zpívá dle svých 
dispozic intonačně čistě 
v jednohlase i vícehlase 

Žák: 
-pracuje nejméně s osmi 
opěrnými(lidovými) písněmi, 
orientuje se v textu, rozumí 
mu, texty i melodie si 
pamatuje 

-hrajeme a zpíváme ve dvou, 
třech, čtyřech 
-správné dýchání (v pauze a mezi 
fázemi), správná výslovnost, 
rozšíření hlasového rozsahu 

1a 
1f 
1j 

 Čj-hud.vyjádření 
skladatelů(literární 
díla) 
Tv-tance,rytmus 
Vv-písně,ilustrace 
D-nejstarší                       
dochované ukázky 

1.2. 
4.1. 

-vytváří a volí 
jednoduché doprovody 

-využívá jednoduché 
hudební nástroje 
k doprovodné hře 

-hra nejjednodušších doprovodů 
na Orffovy nástroje 

1a 
1e 
4a 

  3.4. 

-orientuje se v zápise 
písní a skladeb 

-orientuje se v jednoduchém 
zápise písně a skladby, zná 
notovou osnovu, takt i takt. 
Čáry ,repetice (opakování), 
závěr písně 

-notová osnova,  houslový klíč, 
takt 2/4 a ¾ nota: čtvrťová, 
osminová, půlová a celá, pomlka 

   1.2. 

-využívá své 
individuální hudební 
schopnosti a 
dovednosti při 
hudebních aktivitách 

-rytmizuje a melodizuje 
jednoduché texty,improvizuje 
v rámci nejjednodušších 
hudebních forem 

-hudební hry(říkadla, hra na 
ozvěnu)  
-hra na tělo (tleskání,  luskání, 
pleskání) 

1a 
1e 
1h 

  2.4. 

-rozpozná některé 
z tanců různých 
stylových období 

-rozpozná hudební formu 
jednoduché písně či skladby 

-hudba vokální ,instrumentální, 
vok.-instrumentální, lidský hlas a 
hudební nástroj, hudba taneční, 
pochodová,  populární, 
ukolébavka atd. 

5d   6.1. 
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Předmět:  Hudební výchova - 7. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
-uplatňuje získané 
pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu, zpívá 
dle svých dispozic 
intonačně přesně v 
jednohlase 

Žák: 
-pracuje nejméně s osmi 
opěrnými písněmi,orientuje 
se v textu, rozumí textu, 
texty i melodie si pamatuje 

-lidové písně 
-úvod 
-původní lidové písně 
-rozlišení lidové a umělé písně 
-zpěv lidových písní 

1a 
1b 
1d 
1e 
1f 
1h 
1j 
4a 
4b 
4d 
5d 
6a 
6e 

 Literatura-
baroko-Chtíc,aby 
spal   
 Literatura-
husitství-chorál 
 
  
  
  
  
  

1.2. 
4.1. 
3.4. 
1.2. 
2.4. 
6.1. 

-orientuje se v zápise 
písní a skladeb různých 
stylů a žánrů 

-na základě svých 
hudebních schopností a 
dovedností rozpozná 
základní druhy taktů v zápise 
písní, rozliší 2/4,3/4, 4/4 takt, 
předehru, mezihru, dohru 

-druhy taktů 
-předehra, mezihra, dohra 
-pohybový doprovod znějící 
hudby, taktování 

-využívá své 
individuální hudební 
schopnosti a 
dovednosti při 
hudebních aktivitách 

-uplatňuje získané 
dovednosti při taktování, zná 
hudební hry- hra na ozvěnu 
(ozvěna, otázka-odpověď) 

-dirigentská gesta 
-tempo písně, zrychlování a 
zpomalování tempa 
-dynamika v písni 

-využívá své návyky i 
při mluvním projevu 
v běžném životě 

-pracuje se svým hlasem, se 
zásadami hlasové hygieny, 
rozpozná druhy hlasu 

-lidský hlas 
-hlasová hygiena 
-dělení lidského hlasu 

-zařadí na základě 
individuálních 
schopností a získaných 
vědomostí slyšenou 
hudbu do stylového 
období 

-rozliší slyšenou hudbu do 
stylového období, 17.stol. –
koncert, 18.stol.-
sonáta,19.stol.-symfonická 
báseň (symfonie) 

-koncert-původ skladatele, 
ukázky 
-sonáta-původ, skladatele, 
ukázky 
-symfonická báseň (symfonie) 
původ, skladatele, ukázky 
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-rozpozná některé 
z tanců z různých 
stylových období, zvolí 
vhodný typ hudebně 
pohyblivých prvků 
k poslouchané hudbě a 
na základě 
individuálních 
hudebních schopností a 
pohyblivých vyspělostí 
předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

-rozliší jednotlivé druhy 
tanců, pracuje s různými 
tanci, zatančí jednoduché 
druhy tanců 

-tanec (úvod) 
-dělení tanců 
-lidový tanec 
-balet 
-disco 
-společenský tanec 
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Předmět: Hudební výchova -  8.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
-uplatňuje získané 
pěvecké dovednosti 
a návyky při zpěvu, 
zpívá dle svých 
dispozic intonačně 
čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase 
i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní 
vokální projev 
druhého 

Žák: 
-pracuje s osmi 
opěrnými písněmi, 
orientuje se v textu, 
rozumí textu, texty i 
melodiemi pamatuje, 
zná pojem lidový 
dvojhlas, dokáže podle 
svých dispozic zpívat v 
dvojhlase 

-opakování pojmu lidová a umělá píseň 
-zpěv lidových písní 
-lidový dvojhlas, nácvik dvojhlasu 
jednoduchých lidových písní 

 
1a 
1b 
1d 
1e 
1f 
1h 
1j 
4a 
4b 
4d 
5c 
5d 
6a 
6e 

 Propojení 
s jazyky-český-
ukázky 
literárních aut..  

 
1.1. 
1.2. 
2.4. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
4.4. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 

-vyhledává 
souvislosti mezi 
hudbou a jinými 
druhy umění 

-zná pojmy vážná a 
nevážná (populární) 
hudba, využívá znalosti 
o původu hudby a 
hudebního pravěku a 
starověku 

-artificiální a nonartificiální hudba  
-původ hudby  
-hudební pravěk a starověk 
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-orientuje se 
v proudu znějící 
hudby, vnímá užité 
hudebně výrazové 
prostředky a 
charakteristické 
sémantické prvky 
chápe jejich význam 
v hudbě a na 
základě toho 
přistupuje 
k hudebnímu dílu 
jako k logicky 
utvářenému celku  

-rozlišuje ukázky děl 
autorů jednotlivých 
hudebních období, 
rozpozná barvu, 
kontrast, gradaci díla, 
pohyb melodie, 
rytmické i dynamické 
změny v jednotlivých 
ukázkách 

-hudební dějiny: 
Gotika, renesance, baroko, klasicismus, 
romantismus, vážná hudba 20.stol., 
alternativní hudba 
-zařazení hudebního období do století, 
typické znaky skladatele, hudební 
ukázky 

  

-využívá své 
individuální hudební 
schopnosti a 
dovednosti při 
hudebních aktivitách 

-rozpozná jednotlivé 
hudební žánry, 
pohybem vyjadřuje 
hudbu a reaguje na 
změny v proudu znějící 
hudby 

-pohybová improvizace s využitím 
tanečních kroků, pamětné uchování a 
reprodukce pohybů prováděných při 
tanci či pohybových hrách 

   

-využívá své návyky 
i při mluvním projevu 
v běžném životě 

-pracuje se svým 
hlasem, se zásadami 
hlasové hygieny, 
rozpozná druhy hlasů 

-opakování hlasové hygieny, dělení 
lidského hlasu 
-práce s hlasem 
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Předmět: Hudební výchova -  9.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák:  
-uplatňuje získané 
intonačně-pěvecké 
dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluvním 
projevu v  běžném životě, 
zpívá dle svých dispozic 
intonačně čistě a rytmicky 
přesně v jednohlase i 
vícehlase, dokáže ocenit 
kvalitní vokální projev 
druhého 

Žák:  
-pracuje nejméně s osmi 
opěrnými písněmi, orientuje 
se v textu, texty i melodie si 
pamatuje, zná pojem lidový 
dvojhlas, dokáže podle 
svých dispozic zpívat 
v dvojhlase 

-opakování pojmu lidová a 
umělá píseň 
-zpěv lid. písní 
-lidový dvojhlas,nácvik 
dvojhlasu jednoduchých 
lidových písní  
-nácvik umělých písní a 
písní dalších 
žánrů(rock,country,atd.) 

 
1a 
1b 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1j 
4a 
4b 
4d 
5c 
5d 
6a 
6e 

   
1.1. 
1.2. 
2.4. 
3.1. 
3.2. 
4.1. 
4.2. 
4.4. 
5.1. 
5.2. 
6.1 

-využívá své návyky i při 
mluvním projevu 
v běžném životě  

-pracuje se svým hlasem,se 
zásadami hlasové hygieny, 
rozpozná druhy hlasu 

-práce s hlasem 
-hlas.hygiena v návaznosti 
na referát 
(žánr,hudební 
skupiny,interpret) 

  

-reprodukuje na základě 
svých individuálních hud. 
schopností a dovedností 
různé motivy, témata i 
části skladeb,vytváří a 
volí jednoduché 
doprovody, provádí 
jednoduché hud. 
Improvizace 
 

-orientuje se v grafickém 
záznamu melodie, vytváří 
rytmické schéma 
jednoduché skladby, 
poznává motiv, téma, 
melodii, doprovází se na 
jednoduché hud. nástroje 

-využití zpěvníků,výběr 
písní a jednoduchých 
skladbiček k hud. rozboru 
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-písně či skladby na 
základě individuálních 
schopností a získaných 
dovedností svým 
způsobem realizuje 

-uplatňuje znalost práce 
s počítačem a internetem, 
vyhledává texty a melodie 
současných písní 

-možnost využití PC 
-stažení textů a melodií 
písní z internetu 

  

-zařadí na základě 
individuálních schopností 
a získaných vědomostí 
slyšenou hudbu do 
stylového období a 
porovnává ji z hlediska 
její slohové a stylové 
příslušnosti  s dalšími 
skladbami 

-rozezná na základě svých 
znalostí jednotlivá období 
českých hudebních dějin, 
skladby(skladatelé), 
písně(interprety) 

-dějiny hudby u nás 
-česká renesance, baroko, 
klasicismus, romantismus, 
60.léta 20.stol.(bigbeat 
v Čechách), 70. a80. léta 
20.st.(Gott,Vondráčková), 
90.léta 20.stol. 

 Dějepis – 
husitství – chorál 
Literatura – 
zhudebnění 
básní 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

Charakteristika předmětu: 
 

Předmět má časovou dotaci 1-2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových 
učebnách. 
 

Výtvarná výchova rozvíjí specifické složky osobnosti orientované na vizuální  
vnímání, obraznost, vyjadřování a komunikaci. Věnuje pozornost výtvarnému umění 
jako jednomu ze základních zdrojů vzniku obrazových znaků a jejich interpretaci na 
individuální úrovni. Obrazovými znaky rozumíme obrazy, plastiky, prostorové objekty, 
architekturu, užité umění… 

Výtvarná výchova je v etapě základního vzdělávání postavena na tvůrčích 
činnostech-tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a 
uplatňovat vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii. Žák je 
veden k odvaze a chuti uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky na své úrovni 
do  procesu tvorby a komunikace. 
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Předmět: Výtvarná výchova - 1. ročník          

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 rozpoznává prvky 

vizuálně 
obrazného 
vyjádření (linie, 
barvy, tvary) 

 v tvorbě projevuje 
své vlastní životní 
zkušenosti  

Žák: 
 uvědoměle zachází 

s některými 
prostředky a materiály 

 organizuje svou 
vlastní výtvarnou 
práci 

 ovládá základní 
výtvarné techniky 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
 barva a kontrast, uspořádání 

objektů do celku,textury, 
míchání barev 

 vztahy zrakového vnímání 
k vnímání ostatními smysly 

1a 
1b 
1e 
4b 
5d 
 

Hv – rytmus 
M – geometrické 
tvary 
Prv – vycházky, 
pozorování 
přírody 
Pč – pracovní 
dovednosti  

1.3 
2.4 
4.3 
6.1 

 interpretuje 
podle svých 
schopností 
různá vizuálně 
obrazná 
vyjádření 

 pozná práci některých 
malířů, zejména 
ilustrátorů dětských 
knih 

 učí se hovořit o 
výtvarném díle 

    Uplatňování subjektivity 
 prostředky pro vyjádření 

emocí, nálad, 
zkušeností(malba, kresba) 

 typy vizuálně obrazných 
vyjádření – maňásek, 
animovaný film, aktivní práce 
s ilustrací, funkce ilustrace 

1a 
1e 
1f 
1g 

Literární výchova 
– pohádky, 
Slabikář,výtvar-
né pojetí knih 

1.1 
3.2 
3.5 
 

 na základě 
vlastní 
zkušenosti 
nalézá a do 
komunikace 
zapojuje obsah 
vizuálně 
obrazných 
vyjádření, která 

 vytváří samostatně 
obrazná vyjádření 

 porovnává své 
vyjádření s prací 
ostatních dětí 

 komunikuje v rámci 
skupin, v nichž se 
pohybuje ( ve škole i 
mimo ni) 

Ověřování komunikačních 
účinků  

 výtvarné vyprávění, vytváření 
osobního postoje 
v komunikaci 

 komunikace se spolužáky a 
rodin. příslušníky 

1f 
1h 
1i 
4a 
4b 
 

Čj – obrázková 
osnova, slohová 
cvičení 

3.1 
3.2 
4.4 



 347

samostatně 
vytvořil 
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Předmět: Výtvarná výchova - 2. ročník          

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 rozpoznává a 

pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření(linie, tvary, 
objemy, barvy), 
porovnává je na základě 
odlišností vycházejících 
z jeho zkušeností 

Žák: 
- výtvarně tvoří na 
základě svých 
zkušeností a 
pozorování 

- rozlišuje různé tvary, 
barvy, různě kombinuje 

- rozvíjení smyslové citlivosti 
-  prvky vizuálně obrazného 
vyjádření – podobnost, kontrast, 
kombinace v ploše 

- smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – film, 
televize 

1a 
1b 
1c 
1e 
 

 Pč – používání 
nástrojů, práce 
s modelovací 
hmotou 
Čj – film, dětský 
pořad v televizi 

5.4 
6.1 
 

 v tvorbě projevuje své 
vlastní zkušenosti, 
uplatňuje při tom 
v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, 
barvy a další objekty 

- tvoří na ploše i 
v prostoru 

- uplatňuje dle svých 
schopností různé tvary 
a jejich kombinace 

- uplatňování subjektivity 
- malba, kresba, modelování 
- pohyb těla a jeho umístění v 
prostoru 

1f 
1g 
4b 

  4.3 

 vyjadřuje rozdíly při 
vnímání událostí 
různými smysly 

- zapojuje dle svého 
cítění různé smysly, 
volí vhodné prostředky 

- uplatňování subjektivity  
- přístupy k vizuálně obrazným 
vyjádřením 

- hledisko statické, dynamické, 
rozvoj fantazie 

  Tv – pohybové 
vyjádření nálady, 
tanec 
Hv – hudebně 
pohybové hry 
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Předmět: Výtvarná výchova -  3. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- rozpoznává a 
pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření(linie,tvary,o
bjemy, barvy, 
objekty), porovnává 
je a třídí na základě 
odlišností 

Žák: 
- dokáže 
rozlišit,pojmenovat a 
vhodně vybrat prvky 
obrazového vyjádření 
- uvědomuje si odlišnost 
prvků na základě 
vlastních zážitků a 
představ 

Rozvíjení smyslové citlivosti –reflexe a 
vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly 
Umělecká výtvarná tvorba (dětský film, 
ilustrace ) 

1a 
1d 
1e 
1f 
1h 
1i 
5d 
4a 
4b 
4d 

Čj  - aktivní 
práce s textem 
Člověk a jeho 
svět – 
pozorování a 
poznávání 
přírody 
Hv – 
porovnávání 
vjemů různými 
smysly  

1.3 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
5.1 

- v tvorbě projevuje 
své vlastní 
zkušenosti 

- porovnává dle své 
zkušenosti různé 
interpretace 

Uplatňování subjektivity 
- olná malba,práce s barvami,ilustrace 
textů 

  

- interpretuje dle 
svých schopností 
různá vizuální 
obrazná vyjádření 

- komunikuje o 
výtvarných vyjádřeních, 
která sám vytvořil nebo 
vybral či upravil 

Ověřování komunikačních účinků. Práce 
ve skupině 
- vysvětlování výsledků tvorby v rámci 
kolektivu 
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Předmět: Výtvarná výchova - 4. ročník          

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 při vlastních 
tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření, 
porovnává je na 
základě vztahů 

Žák: 
- dokáže pojmenovat 
výtvarné prvky své 
vlastní tvorby(světlo, 
kontrast,proporce) 
 vyjádří linii i 
barevnou plochu 

 rozvíjení smyslové citlivosti 
 uspořádání objektů na základě 
velikosti, vzájemného postavení 
 smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření(film, televize,tiskoviny) 

1a 
1b 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1i 
3a 
4a 
4b 
4d 
5d 
 

 Čj  - práce 
s tiskem, 
dětskou knihou, 
sloh 
Hv – různé druhy 
smyslového 
vnímání 
Tv – pohyb 
lidského těla a 
jeho záznam 

1.1 
1.3 
2.3 
2.4 
3.1 
3.2 
3.5 
4.1 
4.4 
5.4 
6.1 
 

 užívá a 
kombinuje prvky 
vizuálně obrazného 
vyjádření, v plošném 
i objemovém 

 dokáže uspořádat 
výtvarné prvky 
v prostoru 

 uplatňování subjektivity 
 prostředky pro vyjádření emocí, 
pocitů, fantazie(malba, kresba,pohyb 
těla) 
 typy vizuálně obrazných vyjádření  -
comics,fotografie 

  

 při tvorbě 
vizuálně obrazných 
vyjádření se vědomě 
zaměřuje na 
projevení vlastních 
životních zkušeností 

 tvoří dle svých 
zkušeností s účinkem 
na jeho blízké sociální 
vrstvy 

 ověřování komunikačních účinků 
 záměry tvorby, proměny 
komunikačního obsahu 
 komunikace nad díly v rámci skupiny 
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Předmět: Výtvarná výchova -  5.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- nalézá vhodné prostředky 
pro vizuálně obrazná 
vyjádření vzniklá na základě 
vztahu zrakového vnímání 
k vnímáním dalšími smysly, 
uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě 

Žák: 
- volně tvoří na základě 
vizuálních i jiných 
smyslových vjemů, 
používá různé výtvarné 
techniky k vyjádření 
reality, k výtvarnému 
ztvárnění přírody, 
struktury věcí, sám volí 
vhodné prostředky 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- reflexe a vztahy zrakového 
vnímání k vnímání ostatními 
smysly (výtvarný záznam 
hudební skladby, práce 
s různými texturami, 
obtiskávání, frotáž) 
- smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření 
(elektronická média, reklama, 
tvorba plakátů, přetváření 
plakátu, tiskoviny) 

1a 
1b 
1e 
1h 
5d 

 Hv – práce 
s poslechovými 
skladbami 
 

1.5 
2.4 
6.1 

- osobitost svého vnímání 
uplatňuje v přístupu k realitě, 
k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného 
vyjádření, pro vyjádření 
nových i neobvyklých pocitů 
a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky 

- zkouší výtvarně 
ztvárnit nové věci a 
dojmy, které nás 
obklopují, používá i 
prostředků současného 
výtvarného umění 

Ověřování komunikačních 
účinků 
- proměny komunikačního 
obsahu (proměna obsahu 
vlastní volné tvorby i 
výtvarného umění) 

1d 
1f 
1g 
1h 
3a 
5a 
5b 

  2.4 
3.5 

- porovnává různé 
interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a 
přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

- seznámí se s různými 
výtvarnými ztvárněními, 
porovnává je sám, 
event. s pomocí učitele, 
inspiruje se jimi pro 
vlastní tvorbu 

Uplatňování subjektivity 
- comics, elektronický obraz, 
skulptura, plastika, hračky, 
objekty, volná malba) 

1a 
1e 
4d 

 
 

Pč – prac. 
dovednosti při 
práci s model. 
hmotou 
Inf. – výtvarné 
programy na PC 

4.5 
1.5 
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Předmět: Výtvarná 
výchova - 6. ročník 

          

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
vybírá,vytváří a 
pojmenovává co nejširší 
škálu VOV (vizuálně 
obrazné vyjádření) a jejich 
vztahů,uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních 
zkušeností,vjemů,představ 
a poznatků,variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání 
osobitých výsledků. 

Žák: 
 kultivuje své výtvarné 
dovednosti a 
schopnosti,zdokonaluje 
své výtvarné vyjadřování. 
 
 získává poznatky o 
malbě,kresbě,grafice, 
užitém umění,o práci s 
různými materiály. 
 
seznamuje se s různými 
výtvarnými technikami. 

 Rozvíjení smyslové 
citlivosti 
 VOV, jeho prvky ve 
 vztazích a uspořádání- 
linie,tvary,objemy,světlo, 
barva  
 uspořádání prvků v 
ploše,objemu,prostoru, 
časovém průběhu. 
 
- uspořádání objektů do 
celků-lineární,světlostí a 
barevné vztahy. 

1a 
1b 
1c 
1.d 
1g 
1i 
3a 
4a 
4b 
4d 
5a 
6a 
 

  Př-zobrazování 
 přírodních forem 
Z-zobrazování  
přírodních i 
umělých 
 forem-využití 
představivosti,fa
ntazie 
Sloh-výtvarné 
vyprávění, 
ilustrace 
Literární 
výchova-
ilustrace, 
pohádkové 
postavy,portréty 
D-tematické 
práce, 
historie v.umění 
  

1.1. 
1.2. 
2.3. 
3.1. 
4.1. 
4.2. 
5.2. 
6.1. 

 užívá VOV 
k zaznamenání vizuálních 
zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly 
a k zaznamenání  podnětů 
z představ a fantazie. 
  užívá prostředky pro 
zachycení jevů a procesů v 
proměnách a vztazích, k 
tvorbě používá některé 
metody uplatňované 
v současném výtvarném 
umění. 

 rozvíjí a kultivuje citové 
a smyslové schopnosti 
vnímání a soustředěného 
pozorování,rozvíjí svou 
představivost a fantazii. 
 

 Rozvíjení smyslové 
citlivosti 
 reflexe ostatních 
uměleckých druhů a podnětů 
z okolí. 
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 vybírá,kombinuje a 
vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření a 
porovnává jeho účinky s 
účinky již existujících a 
běžně užívaných VOV. 
 

 učí se svobodně 
vyjadřovat své vlastní  
zážitky. 
 

 Ověřování komunikačních 
účinků 
 kombinace a variace 
vlastní tvořivosti, podnětem 
je např. tiskovina, reklama, 
text. 
 

 interpretuje umělecká 
VOV  
 současnosti i 
minulosti,vychází při tom 
ze svých znalostí 
historických souvislostí i z 
osobních zkušeností a 
prožitků. 

 rozvíjí pozitivní vztah ke 
kulturním hodnotám 

 Uplatňování subjektivity 
 seznámení s typy VOV-
hračky, objekty, texty, 
skulptura, plastika, volná 
malba, comics, fotografie a 
jejich uplatnění ve vlastní 
tvorbě. 
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Předmět: Výtvarná výchova - 7. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
 témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky 
KK 

Žák: 
- vybírá,vytváří a 
pojmenovává co nejširší 
škálu VOV a jejich 
vztahů,uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních 
zkušeností,vjemů, 
představ a poznatků, 
variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro 
získání osobitých 
výsledků. 

Žák: 
- kultivuje své výtvarné 
dovednosti a schopnosti, 
zdokonaluje 
 své výtvarné vyjadřování. 
 
- získává poznatky o 
malbě, kresbě, grafice, 
užitém umění,o práci s 
různými materiály. 
- seznamuje se s různými 
výtvarnými technikami. 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
VOV, jeho prvky ve vztazích 
a uspořádání linie, tvary, 
objemy, světlo, barva, 
uspořádání prvků v ploše, 
objemu, prostoru, časovém 
průběhu. 
 
Uspořádání objektů do celků-
lineární, světlostní a barevné  
vztahy. 

1a 
1b 
1c 
1d 
1g 
1i 
1j 
3a 
3b 
4a 
4b 
4d 
5a 
5d 
6a 
6d 

 Př-zobrazování 
 přírodních forem 
Z-zobrazování  
přírodních i 
umělých 
 forem-využití  
představivosti, 
fantazie 
Sloh-výtvarné 
vyprávění, 
ilustrace 
Literární výchova-
ilustrace, 
portréty 
D-tematické práce, 
historie v.umění 
,umělecké  
slohy-výběr 
  

 
1.1. 
1.3. 
1.4. 
2.4. 
2.5. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 
 

- užívá VOV 
k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných 
ostatními smysly a k 
zaznamenání  podnětů z 
představ a fantazie. 

- rozvíjí a kultivuje citové a 
smyslové schopnosti 
vnímání a soustředěného 
pozorování,rozvíjí svou 
představivost a 
fantazii,smysl pro 
originalitu vlastního výrazu. 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
Reflexe ostatních 
uměleckých  
druhů a podnětů z okolí. 
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- užívá prostředky pro 
zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích, 
k tvorbě používá některé 
metody uplatňované v 
současném výtvarném 
umění. 
Vybírá,kombinuje a 
vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 
a porovnává jeho účinky 
s účinky již existujících a 
běžně užívaných VOV. 

- učí se svobodně  
vyjadřovat své vlastní  
zážitky. 

Ověřování komunikačních 
 účinků 
Kombinace a variace vlastní 
tvořivosti, podnětem je 
např.tiskovina, reklama, text. 
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- interpretuje umělecká 
VOV současnosti i 
minulosti, vychází při tom 
ze svých znalostí 
historických souvislostí i 
z osobních zkušeností a 
prožitků. Rozliší působení 
VOV v rovině smyslového 
účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v 
rovině sociálně 
utvářeného a 
symbolického obsahu. 
- porovnává na 
konkrétních příkladech 
různé interpretace VOV, 
vysvětluje k nim své 
postoje. 
- ověřuje komunikační 
účinky vybraných, 
upravených či 
samostatně vytvořených 
VOV v sociálních 
vztazích, nalézá vhodnou 
formu pro jejich 
prezentaci. 

- rozvíjí pozitivní vztah ke 
ku- u se chápat výtvarnou 
kulturu a výtvarné umění 
jako nedílnou součást 
svého života. 

Uplatňování subjektivity 
Seznámení s typy VOV-
hračky, objekty, texty, 
skulptura, plastika, volná 
malba, comics, fotografie a 
jejich uplatnění ve vlastní 
tvorbě. 
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Předmět: Výtvarná výchova -  8. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí  
složky KK 

Žák: 
- vybírá, vytváří a 
pojmenovává co nejširší 
škálu VOV a jejich 
vztahů, uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, 
představ a poznatků, 
variuje různé vlastnosti 
prvků a jejich vztahů pro 
získání osobitých 
výsledků. 
 

Žák: 
- kultivuje své 
výtvarné dovednosti 
a schopnosti, 
zdokonaluje své 
výtvarné 
vyjadřování. 
 
- získává poznatky o 
malbě, kresbě, 
grafice, užitém 
umění, o práci s 
různými materiály. 
- seznamuje se s 
různými výtvarnými 
technikami. 
 
 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- VOV,jeho prvky ve vztazích  
A uspořádání linie, tvary, objemy, 
světlo, barva 
-uspořádání prvků v ploše, objemu, 
prostoru, časovém průběhu,ve 
statickém i dynamickém VOV. 
 
 
- uspořádání objektů do celků-
lineární,světlostní a barevné  
vztahy. 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1u 
1i 
1j 
3b 
4a 
4b 
4d 
5a 
5b 
5d 
6a 
6b 
 

 Z-zobrazování  
přírodních i 
umělých 
forem-využití 
představivosti, 
fantazie 
Sloh-výtvarné 
vyprávění,ilustra
ce 
Literární 
výchova- 
ilustrace, 
pohádkové 
postavy, 
portréty 
D-tematické 
práce, 
historie v.umění 
 Člověk a zdraví-
zobrazování 
lidského těla 
  
  

 
1.1. 
1.3. 
1.4. 
2.4. 
2.5. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 

- užívá VOV k 
zaznamenání vizuálních 
zkušeností,zkušeností 
získaných ostatními 
smysly a k zaznamenání  
podnětů z představ a 
fantazie. 
 

- rozvíjí a kultivuje 
citové a smyslové 
schopnosti vnímání 
a soustředěného 
pozorování, rozvíjí  
svou představivost a 
fantazii. 
 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- reflexe ostatních uměleckých  
druhů (hudebních,dramatických). 
- smyslové účinky VOV-umělecká 
tvorba,fotografie,tiskoviny,reklama, 
kombinace a variace ve  
vlastní tvorbě. 
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- užívá prostředky pro 
zachycení jevů a procesů 
v proměnách a vztazích,k 
tvorbě používá některé 
metody uplatňované v 
současném výtvarném 
umění. 
- vybírá, kombinuje a 
vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 
a porovnává jeho účinky 
 s účinky již existujících a 
běžně užívaných VOV. 
 

- učí se svobodně  
vyjadřovat své 
vlastní  
zážitky. 
 

Ověřování komunikačních účinků 
- kombinace a variace vlastní 
tvořivosti, podnětem je např.tiskovina, 
reklama, text. 
- osobní postoj v komunikaci a jeho 
utváření-důvody vzniku odlišných 
interpretací VOV. 
- komunikační obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, vysvětlování a 
obhajoba výsledků vlastní tvorby. 
- proměny komunikačního obsahu-
záměry tvorby, proměny obsahu VOV 
vlastních děl nebo děl výtvarného 
umění. 
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- interpretuje umělecká 
VOV současnosti i 
minulosti, vychází při tom 
ze svých znalostí 
historických souvislostí i z 
osobních zkušeností a 
prožitků. 
- rozliší působení VOV v 
rovině smyslového 
účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v 
rovině sociálně 
utvářeného a 
symbolického obsahu. 
- porovnává na 
konkrétních příkladech 
různé interpretace VOV 
vysvětluje k nim své 
postoje. 
- ověřuje komunikační 
účinky vybraných, 
upravených či 
samostatně vytvořených 
VOV v sociálních 
vztazích ,nalézá vhodnou 
formu pro jejich 
prezentaci. 

- rozvíjí pozitivní 
vztah ke kulturním 
hodnotám 

Uplatňování subjektivity 
- seznámení s typy VOV-hračky, 
objekty, texty, skulptura, 
plastika, volná malba, comics, 
fotografie a jejich uplatnění ve vlastní 
tvorbě. 
- prostředky pro vyjádření emocí, 
pocitů, nálad, fantazie, představ a 
osobních zkušeností. 
-pohyb těla, jeho umístění v prostoru, 
akční tvar malby, kresby, uspořádání 
prostoru. 
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Předmět: Výtvarná výchova - 9. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová  
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky 
KK 

Žák: 
- vybírá,vytváří a 
pojmenovává co nejširší 
škálu VOV a jejich 
vztahů,uplatňuje je pro 
vyjádření vlastních 
zkušeností,vjemů, představ 
a poznatků, variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich 
vztahů pro získání 
osobitých výsledků. 
 

Žák: 
- kultivuje své výtvarné 
dovednosti a 
schopnosti,zdokonaluj
e  své výtvarné 
vyjadřování. 
 
- získává poznatky o 
malbě,kresbě,grafice, 
užitém umění,o práci s 
různými materiály. 
 
- seznamuje se s 
různými výtvarnými 
technikami.  

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- VOV,jeho prvky ve vztazích a 
uspořádání-linie, tvary, objemy, 
světlo, barva -uspořádání 
prvků v ploše, objemu, 
prostoru, časovém průběhu, ve 
statickém i dynamickém VOV. 
 
- uspořádání objektů do celků-
lineární,světlostní a barevné 
vztahy. 
 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
2a 
2c 
4a 
4b 
4d 
5a 
5c 
5d 
6a 
6f 
 

 Z-zobrazování  
přírodních i 
umělých forem-
využití 
představivosti, 
fantazie 
Sloh-výtvarné 
vyprávění, ilustrace 
Literární výchova- 
ilustrace, 
pohádkové 
postavy, portréty 
D-tematické práce, 
historie v.umění 
Člověk a zdraví-
zobrazování . 
 
  
  

 
1.1. 
1.3. 
1.4. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
3.4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
5.1. 
5.2. 
6.1. 

- užívá VOV k 
zaznamenání vizuálních 
zkušeností,zkušeností 
získaných ostatními smysly 
a k zaznamenání  podnětů 
z představ a fantazie. 
 

- rozvíjí a kultivuje 
citové a smyslové 
schopnosti vnímání a 
soustředěného 
pozorování,rozvíjí 
svou představivost a 
fantazii. 
 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- reflexe ostatních uměleckých  
druhů 
(hudebních,dramatických). 
- smyslové účinky VOV-
umělecká 
tvorba,fotografie,tiskoviny,rekla
ma, 
kombinace a variace ve  
vlastní tvorbě. 
 



 361

- užívá prostředky pro 
zachycení jevů a procesů v 
proměnách a vztazích,k 
tvorbě používá některé 
metody uplatňované v 
současném výtvarném 
umění. 
- vybírá,kombinuje a vytváří 
prostředky pro vlastní 
osobité vyjádření a 
porovnává jeho účinky 
 s účinky již existujících a 
běžně užívaných VOV. 
 

- učí se svobodně  
vyjadřovat své vlastní  
zážitky. 

Ověřování komunikačních 
účinků 
- kombinace a variace vlastní 
tvořivosti,podnětem je 
např.tiskovina,reklama,text. 
- osobní postoj v komunikaci a 
jeho utváření-důvody vzniku 
odlišných interpretací VOV. 
- komunikační obsah vizuálně 
obrazných 
vyjádření,vysvětlování a 
obhajoba výsledků vlastní 
tvorby. 
- proměny komunikačního 
obsahu-záměry 
tvorby,proměny obsahu VOV 
vlastních děl nebo děl 
výtvarného umění. 
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- interpretuje umělecká 
VOV současnosti i 
minulosti,vychází při tom 
ze svých znalostí 
historických souvislostí i z 
osobních zkušeností a 
prožitků. 
- rozliší působení VOV v 
rovině smyslového účinku,v 
rovině subjektivního účinku 
a v rovině sociálně 
utvářeného a symbolického 
obsahu. 
- porovnává na konkrétních 
příkladech různé 
interpretace 
VOV,vysvětluje k nim své 
postoje. 
- ověřuje komunikační 
účinky 
vybraných,upravených či 
samostatně vytvořených 
VOV v sociálních 
vztazích,nalézá vhodnou 
formu pro jejich prezentaci. 

 rozvíjí pozitivní vztah 
ke kulturním hodnotám 

Uplatňování subjektivity 
- seznámení s typy VOV-
hračky,objekty,texty,skulptura, 
plastika,volná malba,comics, 
fotografie a jejich uplatnění ve 
vlastní tvorbě. 
- prostředky pro vyjádření 
emocí,pocitů,nálad,fantazie,pře
dstav a osobních zkušeností.-
pohyb těla,jeho umístění v 
prostoru,,akční tvar 
malby,kresby,uspořádání 
prostoru. 
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5.8 Člověk a zdraví 
 

Klíčové kompetence s ohledem na očekávané 
výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech: 
 

Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 
 

1.  

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1.  Projevuje ochotu věnovat se různým druhům 
sportů, cvikům a alternativním metodám rozvoje 
fyzického i psychického zdraví 

1.2.  Vyhledává a třídí informace z oblasti zdraví, 
zdravého životního stylu, sportu, intimního 
života, mezilidských vztahů, rizika zneužívání 
návykových látek a tyto získané znalosti aplikuje 
v praktickém životě 

1.3.  Zná a užívá běžné termíny z výše zmíněných 
oblastí 

1.4.  Umí aplikovat získané poznatky do jiných 
předmětů a naopak 

1.5.  Orientuje se v účincích nejznámějších 
návykových látek a uvědomuje si dopad 
jakékoliv závislosti na své psychické a fyzické 
zdraví 

1.6. Na základě získaných informací se orientuje 
v nabídce účinné pomoci krizových životních 
situacích ( krizová centra, linky důvěry apod.) 

 

2.  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

2.1  Uvědomuje si rozdíly mezi vrcholovým a 
rekreačním sportem, mezi sportovními aktivitami 
mužů a žen, dospělých, starých lidí a dětí, 
zdravých a handicapovaných 

2.2  Umí se samostatně připravit k pohybové aktivitě 
v tělocvičně, na hřišti i v přírodě vzhledem 
k očekávanému zatížení 

2.3  Vnímá problémové situace při sportu, ohrožující 
jeho bezpečnost, v mezilidských vztazích, při 
komunikaci s neznámými osobami, využívá 
získaných zkušeností a informací i vlastního 
úsudku, promyslí, naplánuje způsob řešení 
problému a poté ho realizuje 

2.4 Orientuje se v základních příčinách nemocí a 
dokáže vhodným chováním omezit riziko 
přenosu infekčních chorob 
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3.  

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky 

k všestranné a účinné 
komunikaci 

 
 
3.1 Umí účinně komunikovat s linkou důvěry, 

záchrannou službou, policií, hasiči, dětským 
krizovým centrem a zná odpovídající telefonní 
čísla, popřípadě ví, kde ji vyhledat 

3.2  Umí naslouchat druhým, vhodně reagovat a 
argumentovat, vhodnou formou v diskuzi 
obhajovat  

3.3  Rozumí běžně užívaným gestům, zvukům a 
jiným komunikačním prostředkům jak ve sportu, 
tak při běžné komunikaci a reaguje na ně 

3.4  Vyjadřuje své názory výstižně, souvisle a 
kultivovaně 

3.5  Využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 
s okolním světem 

3.6  Užívá získané komunikativní dovednosti 
k vytváření vztahů potřebných k soužití a 
spolupráci s lidmi 

3.7 Přispívá k diskuzi, respektuje různá hlediska, 
čerpá poučení z názoru druhých lidí 

4.  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost spolupracovat 
a respektovat práci vlastní a 

druhých 

 
 
4.1  Účinně spolupracuje ve dvojici, skupině týmu a 

snaží se pozitivně ovlivňovat kvalitu společné 
činnosti 

4.2  Chová se ohleduplně k druhým a přispívá 
k upevňování mezilidských vztahů 

4.3  Smýšlí o sobě pozitivně, podporuje svou   
sebedůvěru 

 
4.4  Zná základní způsoby ovlivňování negativních 

tělesných i duševních stavů a snaží se je 
využívat ve svém životě 

4.5  Chápe změny v průběhu rodinného života 
v souvislosti s narozením dítěte, adopcí, 
dospíváním, rozvodem, úmrtím aj. 
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5.  

KOMPETENCE OBČANSKÉ- 
připravovat žáky jako 

svobodné a zodpovědné 
osobnosti, uplatňující svá 

práva a plnící své povinnosti 

5.1  Je si vědom svých práv a povinností ve škole 
i mimo ni 

5.2  Chápe základní společenské zákony a normy 
i jejich význam pro společnost 

5.3  Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
a umí poskytnout účinnou pomoc v krizových 
situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

5.4  Zapojuje se do kulturního dění a sportovních 
aktivit, respektuje a oceňuje naše sportovní 
tradice a úspěchy 

5.5  Žák má pozitivní vztah k přírodě a její ochraně 
5.6  Projevuje soutěživost, tvořivost, snahu po 

lepším výsledku, ohleduplnost, čestnost, radost 
z vítězství, schopnost smířit se s porážkou a 
ocenit soupeře 

5.7  Respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si 
jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 
problémů ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé 
zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 
proti fyzickém a psychickému násilí 

5.8  Uplatňuje při fyzických a citových projevech na 
veřejnosti určitou vhodnou míru zdrženlivosti 

5.9  Odmítá návykové látky, chápe jejich dopad na 
zdraví a dokáže uplatnit přesvědčivou 
argumentaci mezi svými vrstevníky, popř. jim 
pomocí s vyhledáním odborné pomoci 

6.  

KOMPETENCE PRACOVNÍ - 
pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

6.1  Umí samostatně změřit a zaznamenat některé 
výkony a výsledky ve sportu 

6.2  Používá bezpečné vybavení při Tv, dodržuje 
vymezená pravidla, adoptuje se na změněné 
podmínky 

6.3  Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen 
z hlediska kvality, funkčnosti hospodárnosti a 
společenského významu, ale i z hlediska 
ochrany svého zdraví a zdraví druhých 

6.4  Uplatňuje při všech pracovních činnostech 
zásady hygieny 

6.5  Umí připravit a uklidit požadované nářadí a 
náčiní, pomoci při úpravě cvičební plochy 
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

 
Charakteristika předmětu: 
 

Předmět, jenž je vyučován na druhém stupni, navazuje na výuku prvouky, 
přírodovědy a tělesné výchovy na stupni prvním. 

Vyučovací předmět má časovou dotaci jedna hodina týdně v sedmém ročníku 
a dvě hodiny týdně v ročníku osmém. Výuka probíhá ve třídách, v případě potřeby  
v učebně přírodopisu nebo počítačů. 

Výchova ke zdraví směřuje k tomu,aby se žáci orientovali v základních 
otázkách zdraví, zdravého životního stylu i v širších problémech mezilidských vztahů. 
Výchova ke zdraví ve svém výrazně činnostním pojetí umožňuje učiteli navazovat 
potřebný kontakt se žáky, vnést do školy více vzájemného lidského pochopení, a 
zároveň vypěstovat nezbytné dovednosti, návyky a potřebné životní postoje. 

V souladu s poznávacími možnostmi a postupně získávanými zkušenostmi 
žáků z každodenního života směřuje výuka k tomu, aby: 
 si žáci uvědomovali základní problémy a potřeby v oblasti zdraví, zdravého 

životního stylu, rodinného života, rodičovství, osobního bezpečí a uměli zaujímat 
vlastní postoje k uplatňování zdravého způsobu života, 

 získali základní poznatky o stavbě a funkci lidského těla 
 si osvojili a postupně kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v 

situacích souvisejících s aktivním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným 
životem a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen odpovědným 
přístupem ke zdraví a založení vlastní rodiny, 

 se bezpečně orientovali v konfliktních a krizových situacích souvisejících se 
zdravím, mezilidskými vztahy a osobním bezpečím, dovedli je rozpoznávat, uměli 
na ně adekvátně reagovat a přijímat odpovědnost za bezpečí své i druhých, 

 znali dostupné informační prameny týkající se problematiky zdravého způsobu 
života, ekologických a klimatických vlivů na zdraví a uměli využívat získaných 
poznatků k ochraně a upevňování svého zdraví 

 se seznámili s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných 
situacích,  

 si osvojili dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování 
či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní 
i zdraví jiných… 

 si osvojili zásady zdravého životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve 
svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení 
v každodenních i rizikových situacích i při mimořádných událostech.  
 

Učivo je vedle teoretických poznatků zaměřováno na osvojení 
komunikačních technik, vhodné argumentace, chování a rozhodování ve prospěch 
zdraví, a to jak v modelových situacích, tak v každodenním životě školy, v rodinných 
a mimoškolních činnostech. Proto je třeba výuku realizovat specifickými didaktickými 
formami s využitím netradičních metod - práce ve skupinách, didaktické situační hry, 
řízené a spontánní diskuse, využívání videoprogramů, besedy s odborníky, exkurze 
aj. 
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Předmět: Výchova ke zdraví - 7. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- respektuje přijatá pravidla 
soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá 
k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v 
komunitě 

- uvědomuje si a 
respektuje pravidla 
soužití v rodině, mezi 
vrstevníky, ve škole a 
sám přispívá aktivně 
k utváření dobrých 
mezilidských vztahů 

vztahy ve dvojici, vztahy a 
pravidla soužití v komunitě – 
rodina, škola, komunita 
vrstevníků 

1a 
1b 
1c 
1d 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3b 
6b 

 1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2.3 
3.1 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
4.1 
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- vysvětlí na příkladech 
přímé souvislosti  mezi 
tělesným, duševním a 
sociálním zdravím; vysvětlí 
vztah mezi uspokojováním 
základních lidských potřeb a 
hodnotou zdraví; dovede 
posoudit různé způsoby 
chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní 
zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní 
odpovědnost ve prospěch 
aktivní podpory zdraví   

- zná spojitost mezi 
tělesným, duševním a 
sociálním zdravím 
- zná hierarchii 
základních lidských 
potřeb  
- uvědomuje si 
odpovědnost za 
zdraví své i druhých a 
odsuzuje chování 
tomuto odporující 

- celostní pojetí člověka ve 
zdraví a nemoci – složky zdraví 
a jejich interakce, základní 
lidské potřeby a jejich hierarchie 
(Maslowova teorie) 
- dodržování pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví – 
ochrana zdraví při různých 
činnostech, odpovědné chování 
v situacích úrazu a život 
ohrožujících stavů (úrazy 
v domácnosti, při sportu, na 
pracovišti, v dopravě),základy 
první pomoci 

   
  
  
  
  
  

4.4 
5.1 
5.3 
5.7 
5.9 
6.3 
6.4 

- usiluje v rámci svých 
možností a zkušeností  o 
aktivní podporu zdraví 

- aktivně podporuje 
své zdraví a dodržuje 
zásady tělesné i 
duševní hygieny 

- tělesná a duševní hygiena – 
zásady osobní, intimní hygieny, 
význam otužování, význam 
pohybu pro zdraví 
- podpora zdraví a její formy – 
odpovědnost jedince za zdraví a 
jeho prevenci 
- podpora zdraví v komunitě – 
programy pro podporu zdraví 
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- vyjádří vlastní názor 
k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny i 
v nejbližším okolí 

- vyjádří a obhájí 
vlastní názor 
k problematice zdraví 
a zdravého životního 
stylu 

- životní styl – pozitivní a 
negativní dopad na zdraví 
člověka 
- přijímání názoru druhého, 
aktivní naslouchání, dialog, 
efektivní a asertivní komunikace 
k problematice zdraví, - ochrana 
před  chronickými nepřenosnými 
chorobami a před úrazy –
 prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění; 
preventivní a léčebná péče;  

- dává do souvislostí složení 
stravy a způsob stravování 
s rozvojem civilizačních 
nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé 
stravovací návyky 

- zná zásady zdravé 
výživy a její vliv na 
rozvoj civilizačních 
chorob, snaží se jim 
předcházet 

- výživa a zdraví – zásady 
zdravého stravování, vliv 
životních podmínek a způsobu 
stravování na zdraví; poruchy 
příjmu potravy 

- samostatně využívá 
osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální 
dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání 
únavy a předcházení 
stresovým situacím 

- využívá různé formy 
relaxace sloužící 
k regeneraci 
organismu 

- psychohygiena – sociální 
dovednosti pro předcházení a 
zvládání stresu 
- stres a jeho vztah ke zdraví – 
relaxační a regenerační 
techniky k překonávání únavy, 
stresu 
- režim dne 
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- uvádí do souvislostí 
zdravotní a psychosociální 
rizika spojená se 
zneužíváním návykových 
látek a životní perspektivu 
mladého člověka; uplatňuje 
osvojené sociální dovednosti 
a modely chování při 
kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i 
mimo ni; v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 
sobě nebo druhým 

- uvědomuje si dopad 
užívání a návykových 
látek na osobnost 
člověka 
- ví kde hledat pomoc 
- ví jak reagovat při 
setkání se sociálně 
patologickými jevy 

- auto-destruktivní závislost – 
zdravotní a sociální rizika 
zneužívání návykových látek; 
návykové látky (bezpečnost 
v dopravě, trestná činnost, 
dopink ve sportu) 
- bezpečné chování – 
komunikace s vrstevníky a 
neznámými lidmi, pohyb 
v rizikovém prostředí, 
přítomnost v konfliktních a 
krizových situacích 
- sebeovládání a zvládání 
problémových situací 
- psychohygiena – hledání 
pomoci při problémech 

- vyhodnotí na základě svých 
znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňuje 
osvojené dovednosti 
komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 

-dokáže se bránit 
manipulaci a odmítá 
agresi 

- manipulativní reklama a 
informace – reklamní vlivy, 
působení sekt 
- skryté formy a stupně 
individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita 
– šikana a jiné projevy násilí; 
formy sexuálního zneužívání 
dětí; komunikace se službami 
odborné pomoci 
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Předmět: Biologie člověka – 8. ročník 
  
  

      

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- určí polohu a objasní 
funkci orgánů a 
orgánových soustav 
lidského těla, vysvětlí 
jejich vztahy  

- zná stavbu a funkci 
orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, 
dokáže určit jejich polohu 

- anatomie a fyziologie – 
stavba a funkce jednotlivých 
částí lidského těla, orgány, 
orgánové soustavy (opěrná, 
pohybová, oběhová, dýchací, 
trávicí, vylučovací a 
rozmnožovací, řídicí), vyšší 
nervová činnost 
 

1b 
1c 
1d 
1f 
1g 
1j 
4b 
4e 
6e 

 1.2 
1.3 
1.4 
2.4 
3.2 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
4.2 
4.3 
4.5 
5.1 
5.2 
5.3 
5.7 
5.8 

- objasní vznik a vývin 
nového jedince od početí 
až do stáří 
 

- zná princip plození, 
vývoje plodu v děloze a 
vývin jedince po narození 

- ontogeneze člověka – 
rozmnožování člověka 

  

- rozlišuje příčiny, 
případně příznaky 
běžných nemocí a 
uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby, objasní 
význam zdravého 
způsobu života 
 

- vhodnou prevencí dokáže 
předcházet běžným 
nemocem a zná jejich 
příznaky 

- nemoci, úrazy a prevence – 
příčiny, příznaky běžných 
nemocí a ochrana před nimi, 
první pomoc při závažných 
poraněních, epidemie, životní 
styl – pozitivní a negativní 
dopad prostředí a životního 
stylu na zdraví člověka 
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- aplikuje první pomoc při 
poranění a jiném 
poškození těla 
- projevuje odpovědné 
chování v rizikových 
situacích silniční a 
železniční dopravy; 
aktivně předchází 
situacím ohrožení zdraví 
a osobního 
bezpečí,v případě 
potřeby poskytne 
adekvátní první pomoc 

- chrání své zdraví a 
poskytne první pomoc při 
poranění 
 
 
- zná zásady chování při 
mimořádných událostech 

 
 
 
 
 
- ochrana člověka za 
mimořádných událostí – 
živelné pohromy, terorismus 

   

- uplatňuje adekvátní 
způsoby chování a 
ochrany v modelových 
situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných 
událostí 

- zná zásady chování a 
ochrany v situacích 
ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných situacích 

klasifikace mimořádných 
událostí, varovný signál a jiné 
způsoby varování, základní 
úkoly ochrany obyvatelstva, 
evakuace, činnost po 
mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí 

  

- uplatňuje osvojené 
preventivní způsoby 
rozhodování, chování a 
jednání v souvislosti 
s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými 
chorobami; svěří  se se 
zdravotním problémem a 
v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc 

- svým chováním 
preventivně předchází 
chorobám, v případě 
potřeby ví, kde vyhledat 
odbornou pomoc 

- civilizační choroby – 
zdravotní rizika, preventivní a 
lékařská péče 
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- projevuje odpovědný 
vztah k sobě samému,k 
vlastnímu dospívání a 
pravidlům zdravého 
životního stylu; 
dobrovolně se podílí na 
programech podpory 
zdraví v rámci školy a 
obce samostatně využívá 
osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a 
sociální dovednosti 
k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a 
předcházení stresovým 
situacím 
- respektuje změny 
v období dospívání, 
vhodně na ně reaguje; 
kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví 

- přijímá změny svého těla 
i psychiky v době 
dospívání  
- projevuje zásady 
slušnosti k opačnému 
pohlaví 

- dětství, puberta, dospívání – 
tělesné, duševní a 
společenské změny 

   

- respektuje význam 
sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou 
a pozitivními životními 
cíli; chápe význam 
zdrženlivosti v dospívání 
a odpovědného 
sexuálního chování 

- chápe nutnost spojení 
citové a fyzické stránky 
partnerského života 
- je si vědom rizika 
pohlavně přenosných 
chorob a nechtěného 
těhotenství a zná zásady, 
jak těmto nebezpečím 
předcházet 

- sexuální dospívání a 
reprodukční zdraví – 
předčasná sexuální 
zkušenost; těhotenství a 
rodičovství mladistvých; 
poruchy pohlavní identity, 
cesty přenosu nákaz a jejich 
prevence, nákazy respirační, 
přenosné potravou, získané 
v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, 
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přenosné bodnutím hmyzu 
a stykem se zvířaty 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Charakteristika předmětu: 
 

Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně od 1. – 9. ročníku. 
Výuka probíhá v malé,velké tělocvičně,baletním sálu a venku na školním hřišti. 
Vzhledem k velkému počtu žáků v některých ročnících jsou žáci děleni do více 
skupin. 

Veškerá činnost v Tv je záměrně a promyšleně vytvářena pro žáky a v jejich 
prospěch . Učitelé se snaží respektovat individuální možnosti a potřeby jednotlivých 
žáků ve snaze rozvíjet je a neprohlubovat nedostatky. 
 
1. stupeň  

Ve výuce převažují spontánní pohybové činnosti a hravé prvky,které vycházejí 
z přirozených pohybů (chůze, běhu, skoků, hodů, lezení, klouzání, houpání, atd…) 
vhodně motivovaných slovem či melodií. Postupně si žáci navykají na všechny 
organizační potřeby,učí se znát a rozumět základním významům jednotlivých 
činností. Poznávají vlastní pohybové schopnosti a jejich individuální rozvoj.Učí se 
spolupráci uvnitř kolektivu sportovního družstva,rozdělování a přijímání 
úkolů,vyslechnutí a přijetí pokynů a dodržování pravidel fair play. Žáci znají základní 
pravidla hygieny a bezpečnosti při tělesných aktivitách. Zúčastňují se plavání, 
bruslení, lyžařských jednodenních kurzů, turistických pobytů v přírodě a sportovních 
soutěží. 
 
2. stupeň 

Výuku lze charakterizovat jako postupný přechod na převážně řízené činnosti 
se zvyšujícím se podílem soutěží, sportovních prvků a výkonů,se vzrůstající 
obsahovou i organizační náročností, s výrazným podílem samostatné a tvořivé 
činnosti a s rostoucím vlivem jiných výchovných oblastí ( etická,estetická…) Žáci 
sledují vývoj vlastní fyzické kondice, hledají vhodnou taktiku v individuálních i 
kolektivních sportech, přemýšlejí o problému při ovládnutí cviku či sportovního prvku, 
dodržují pravidla fair play,znají rizika při pohybových činnostech a první pomoc při 
úrazech lehčího charakteru. Žáci se zúčastňují sportovních soutěží, olympiád, 
plavání, lyžařských, turistických a cyklo-turistických kurzů. 
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Předmět: Tělesná výchova - 1.ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady 
jednoduché 
pohybové činnosti 
jednotlivce nebo 
činnosti prováděné 
ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení 

- zvládá rozcvičku dle 
pokynů, rychlý běh, hod 
míčem, jednoduchá 
cvičení na nářadí a 
s náčiním, ve skupině 
provádí soutěživé hry 
 

- příprava organismu – příprava před 
pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací 
cvičení 
 
- zdravotně zaměřené činnosti – 
správné držení těla, průpravná, 
relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 
 
- rozvoj různých forem rychlosti, 
pohyblivosti, koordinace pohybu 
 
- hygiena při Tv – vhodné oblečení a 
obutí pro pohybové aktivity 
 
- bezpečnost při pohybových 
činnostech – bezpečnost v šatnách, 
bezpečná příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek. 

 
1a 
1b 
1c 
1d 
1f 
1g 
1h 
4b 
5d 

  
 M – sčítání, 
odčítání 
 
Hv – cvičení 
s hudbou, 
rytmická cvičení, 
pochod do rytmu 
 
Prv – cvičení v 
přírodě 
 
  
  

 
 
1.1 
2.2 
3.3 
4.1 
4.3 
5.6 
6.2 

- uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 
pohybových 
činnostech ve 
známých prostorech 
školy 

- nosí si cvičební úbor, 
zná zásady 
bezpečného chování při 
Tv 
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- reaguje na 
základní pokyny a 
povely k osvojované 
činnosti a její 
organizaci 

- cvičí podle pokynů 
vyučujícího, ovládá 
jednoduché názvosloví 
cviků 

 
- rytmické a kondiční formy cvičení 
pro děti – kondiční cvičení s hudbou 
ne rytmickým doprovodem, vyjádření 
melodie a rytmu pohybem, 
jednoduché tance 
 
- plavání – základní plavecká výuka 
 
- bruslení – základní technika na 
bruslích 

- adaptuje se na 
vodní prostředí, 
dodržuje hygienu 
plavání, zvládá v 
souladu s 
individuálními 
předpoklady 
základní plavecké 
dovednosti 

- zvyká si na vodní 
prostředí, trénuje podle 
pokynů plaveckého 
instruktora, rozumí 
základním plaveckým 
povelům, dodržuje 
hygienu plavání 
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- zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
vybranou plaveckou 
techniku, prvky 
sebezáchrany a 
bezpečnosti 

- plave nebo začíná 
plavat v souladu se 
svými individuálními 
předpoklady vybranou 
plaveckou technikou, 
dbá na pravidla 
bezpečnosti a 
sebezáchrany nejen 
své, ale i ostatních 
spolužáků 
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Předmět: Tělesná výchova - 2. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

 
- zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady 
jednoduché 
pohybové činnosti 
jednotlivce nebo 
činnosti prováděné 
ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení 

 
- zvládá rozcvičku dle 
pokynů, rychlý běh, hod 
míčem, jednoduchá 
cvičení na nářadí a 
s náčiním, ve skupině 
provádí soutěživé hry, 
přihrávky a nahrávky 
míčem 

 
- příprava organismu – příprava před 
pohybovou činností, uklidnění po 
zátěži, napínací a protahovací cvičení 
 
- zdravotně zaměřené činnosti – 
správné držení těla, průpravná, 
relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení 
 
- rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, pohyblivosti, koordinace 
pohybu 
 
- hygiena při TV – vhodné oblečení a 
obutí pro pohybové aktivity 
 
- bezpečnost při pohybových 
činnostech – bezpečnost cvičebního 
prostoru, bezpečnost v šatnách, 
bezpečná příprava a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek 
 
 

 
1a 
1b 
1c 
1d 
1f 
1g 
1h 
1ch 
4b 
5d 

  
 M – sčítání, 
odčítání 
 - geometrické 
tvary 
 
 
 
 
 
Hv – cvičení 
s hudbou, 
rytmická cvičení, 
pochod do 
rytmu, vyjádření 
melodie a rytmu 
pohybem 
 
 
 
 
Prv – cvičení v 
přírodě 
  

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 1 
4. 3 
4. 6 
5. 5 
5. 6 
6. 2 
6. 5 

 
- spolupracuje, při 
jednoduchých 
týmových 
pohybových 
činnostech a 
soutěžích 

 
- chápe základní 
techniku osvojovaných 
činností, zná 
jednoduché cviky 
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- uplatňuje hlavní 
zásady hygieny a 
bezpečnosti při 
pohybových 
činnostech ve 
známých prostorech 
školy 
 

 
- nosí si cvičební úbor, 
zná zásady 
bezpečného chování při 
Tv 
 

- rytmické a kondiční formy cvičení pro 
děti, kondiční cvičení s hudbou nebo 
rytmickým doprovodem, vyjádření 
melodie a rytmu pohybem, jednoduché 
tance 
 
- základy atletiky – rychlý běh, skok do 
dálky, hod míčkem 
 
- plavání – základní plavecká výuka 
 
- bruslení – základní technika na 
bruslích 
 
- základy sportovních her – manipulace 
s míčem a průpravné hry 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

- reaguje na 
základní pokyny a 
povely k osvojované 
činnosti a její 
organizaci 
 

 
- cvičí podle pokynů 
vyučujícího, ovládá 
jednoduché názvosloví 
cviků 

- adaptuje se na 
vodní prostředí, 
dodržuje hygienu 
plavání, zvládá v 
souladu s 
individuálními 
předpoklady 
základní plavecké 
dovednosti 

- zvyká si na vodní 
prostředí, trénuje podle 
pokynů plaveckého 
instruktora, rozumí 
základním plaveckým 
povelům, dodržuje 
hygienu plavání 
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- zvládá v souladu s 
individuálními 
předpoklady 
vybranou plaveckou 
techniku, prvky 
sebezáchrany a 
bezpečnosti 

- plave v souladu se 
svými individuálními 
předpoklady vybranou 
plaveckou technikou, 
dbá na pravidla 
bezpečnosti a 
sebezáchrany nejen 
své, ale i ostatních 
spolužáků 

    

 
 
 
  



 382

Předmět: Tělesná výchova - 3.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- spojuje pravidelnou 
každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a 
využívá nabízené 
příležitosti 

- umí se samostatně 
připravit pro pohybové 
činnosti 

- význam pohybu pro zdraví – 
délka a intenzita pohybu 
- příprava organismu – příprava 
před pohybovou činností, 
uklidnění po zátěži, napínací a 
protahovací cvičení 
- zdravotně zaměřené činnosti  
– správné držení těla, správné 
zvedání zátěže; průpravná 
kompenzační, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení a 
jejich praktické využití 
- rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu 
- hygiena při TV – hygiena 
pohybových činností a 
cvičebního prostředí, vhodné 
oblečení a obutí pro pohybové 
aktivity 
- bezpečnost při pohybových 
činnostech – organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách, 
bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek 
- pohybové hry- s různým 

1a 
1b 
1c 
1d 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
 

  M – sčítání 
 - odčítání 
 - geometrické 
tvary 
 - převody 
jednotek 
 
HV – aerobic 
s hudbou 
 

1. 1 
2. 1 
2. 2 
3. 3 
3. 6 
4. 1 
4. 3 
4. 6 
5. 3 
 

- zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady jednoduché 
pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

- uplatňuje správné 
způsoby držení těla 
v různých polohách a 
dalších sportovních 
aktivitách 

 - vyjádření 
melodie a rytmu 
pohybem 
 
PRV – cvičení v 
přírodě 
 

- spolupracuje při 
jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a 
soutěžích 

- chápe základní 
techniku osvojovaných 
činností, zná 
jednoduché cviky, hry, 
soutěže 
- uplatňuje pohyblivost, 
obratnost, rychlost, 
vytrvalost a sílu 
 

  

- uplatňuje hlavní zásady - zná základní   
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hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

hygienické návyky 
před, v průběhu i po 
skončení TV 
- zvládá přípravu a úklid 
nářadí a náčiní 
- zná základní 
bezpečnost při cvičení 
v různém prostředí i 
chování v prostorách 
TV 

zaměřením 
- základy gymnastiky – 
průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti 
- rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti – kondiční 
cvičení s hudbou nebo 
rytmickým doprovodem, 
vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance 
- průpravné úpoly – přetahy a 
přetlaky 
- základy atletiky – rychlý běh, 
skok do dálky, hod míčkem 
- základy sportovních her – 
manipulace s míčem, 
odpovídající velikosti a 
hmotnosti, herní činnosti 
jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry 
- turistika a pobyt v přírodě – 
přesu,n do terénu a chování 
v dopravních prostředcích při 
přesunu, chůze v terénu, 
ochrana přírody 
- bruslení – základní technika 
bruslení 
- komunikace v TV – smluvené 
povely, signály 

- reaguje na základní 
pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její 
organizaci 

- cvičí podle pokynů 
vyučujícího ovládá 
jednoduché názvosloví 
cviků, činností, nářadí a 
sportů 
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Předmět: Tělesná výchova - 4.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- podílí se na realizaci 
pravidelného 
pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; 
projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své 
zdatnosti 
 
 
 

Žák: 
- umí se samostatně 
připravit pro pohybové 
činnosti 
- má vytvořenou základní 
představu o významu a 
využití TV 

- význam pohybu pro zdraví – délka 
a intenzita pohybu 
 
- příprava organismu – příprava 
před pohybovou činností, uklidnění 
po zátěži, napínací a protahovací 
cvičení 
 
- zdravotně zaměřené činnosti – 
správné držení těla, správné 
zvedání zátěže; průpravná 
kompenzační, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení a jejich 
praktické využití 
 
- rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 
koordinace pohybu 
 
- hygiena při TV – hygiena 
pohybových činností a cvičebního 
prostředí, vhodné oblečení a obutí 
pro pohybové aktivity 
 
- bezpečnost při pohybových 
činnostech – organizace a 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3a 
3b 
3c 
4b 
5c 

  
 M – sčítání 
 - odčítání 
 - geometrické 
tvary 
 - převody 
jednotek 
 
PŘ – cvičení 
v přírodě 
 
HV – aerobic 
s hudbou 
 - vyjádření 
melodie a rytmu 
pohybem 
 
 
  
  
  
  
  

1. 1 
2. 1 
2. 2 
2. 3 
3. 1 
3. 2 
3. 3 
3. 6 
4. 1 
4. 3 
4. 6 
5. 1 
5. 3 
5. 4 
5. 5 
5. 6 
6. 2 
6. 5 

- zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednost; 
vytváří varianty 
osvojených 
pohybových her 
 
 

- uplatňuje správné 
způsoby držení těla 
v různých polohách a 
sportovních činnostech 
- chápe základní techniku 
osvojovaných činností, 
zná jednoduché cviky, 
hry, soutěže, 
zjednodušené sporty 
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- uplatňuje pravidla 
hygieny a 
bezpečného chování 
v běžném sportovním 
prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci 
úrazu spolužáka 
 

- zná základní hygienické 
návyky před, v průběhu i 
po skončení TV 
- zvládá přípravu a úklid 
nářadí a náčiní 
- zná základní zásady 
bezpečnosti při cvičení 
v různém prostředí i 
chování v prostorách TV 
- má vytvořeny základní 
návyky chování při 
poranění umí ošetřit 
drobná poranění 

bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek 
 
- pohybové hry- s různým 
zaměřením;netradiční pohybové 
hry a aktivity; využití hraček a 
netradičního náčiní při cvičení; 
pohybová tvořivost 
 
- základy gymnastiky – průpravná 
cvičení, akrobacie, cvičení 
s náčiním a na nářadí odpovídající 
velikosti a hmotnosti 
 
- rytmické a kondiční formy cvičení 
pro děti – kondiční cvičení 
s hudbou nebo rytmickým 
doprovodem 
 
- průpravné úpoly – přetahy a 
přetlaky 
 
- základy atletiky – rychlý běh, skok 
do dálky, hod míčkem 
 
- základy sportovních her – 
manipulace s míčem, odpovídající 
velikosti a hmotnosti, herní činnosti 
jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry 

- jednoduše zhodnotí 
kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 
 

- uvědomuje si rozdíly 
mezi kvalitním a špatným 
cvičením 

- jedná v duchu fair 
play: dodržuje 
pravidla her a soutěží, 
pozná a označí zjevné 
přestupky proti 
pravidlům a 
adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových 
činnostech opačné 
pohlaví 
 

- projevuje soutěživost, 
snahu po lepším 
výsledku o radost z 
vítězství 
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- užívá při pohybové 
činnosti základní 
osvojované tělocvičné 
názvosloví 
 

- zná základní 
terminologii 
osvojovaných činností, 
názvy nářadí, náčiní, 
sportů 

 
- turistika a pobyt v přírodě – 
přesun do terénu a chování 
v dopravních prostředcích při 
přesunu, chůze v terénu, ochrana 
přírody 
 
- lyžování, bruslení – hry na sněhu 
a na ledě, základní  techniky 
pohybu na lyžích a bruslích 
 
- komunikace v TV – základní 
tělocvičné názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, signály 
 
- organizace při TV – základní 
organizace prostoru a činností ve 
známém (běžném) prostředí 
 
- zásady jednání a chování – fair 
play 
 
- pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových činností 
– her, závodů, soutěží 
 
- měření a posuzování pohybových 
dovedností – měření výkonů, 
základní pohybové testy 

- orientuje se 
v informačních 
zdrojích o pohybových 
aktivitách a 
sportovních akcích ve 
škole i v místě 
bydliště; samostatně 
získá potřebné 
informace 

- ví, kde je možné se 
poučit, získat informace o 
Tv a sportu (učitel, rodič, 
časopisy, informační 
nástěnky ve škole) 
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Předmět: Tělesná výchova -   5.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- podílí se na realizaci 
pravidelného 
pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti; 
projevuje přiměřenou 
samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

Žák: 
- umí se samostatně připravit 
pro pohybové činnosti 
- má vytvořenou základní 
představu o významu a 
využití TV 

- pohybový režim žáků, délka 
a intenzita pohybu 
 
- příprava před pohyb. 
činností, napínací a 
protahovací cvičení 
 
- správné držení těla 
 
- průpravná kompenzační, 
relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení 
 
 
- rozvoj rychlosti, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti a koordinace 
pohybu 
 
- hygiena pohybových činností 
a cvičebního prostředí, 
vhodné, oblečení a obutí 
 
- organizace a bezpečnost 
cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách, 
umývárnách 

1a 
1b 
1c 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1ch 
1i 
1j 
3b 
3c 
4a 
4b 
 

  
 M – sčítání 
 - odčítání 
 - geometrické 
tvary 
 - převody 
jednotek 
 
HV – aerobic 
s hudbou 
 - vyjádření 
melodie a rytmu 
pohybem 
 
  
  
  
  
  
  

 
1. 1 
2. 1 
2. 2 
2. 3 
3. 1 
3. 2 
3. 3 
3. 4 
4. 1 
4. 2 
4. 3 
4. 6 
5. 1 
5. 3 
5. 4 
5. 5 
5. 6 
6. 2 
6. 3 
6. 5 
 

- zařazuje do 
pohybového režimu 
korektivní cvičení, 
především v souvislosti 
s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým 
oslabením 

- uplatňuje správné způsoby 
držení těla v různých 
polohách a pracovních 
činnostech 

- zvládá v souladu 
s individuálními 
předpoklady osvojené 
pohybové dovednost; 
vytváří varianty 
osvojených pohybových 
her 
 

- chápe základní techniku 
osvojovaných činností, zná 
jednoduché cviky, hry, 
soutěže, zjednodušené 
sporty 
- uplatňuje pohyblivost, 
obratnost, rychlost, 
vytrvalost a sílu 
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- uplatňuje pravidla 
hygieny a bezpečného 
chování v běžném 
sportovním prostředí; 
adekvátně reaguje 
v situaci úrazu 
spolužáka 

- zná základní hygienické 
návyky před, v průběhu i po 
skončení TV 
- zvládá přípravu a úklid 
nářadí a náčiní 
- zná základní zásady 
bezpečnosti při cvičení 
v různém prostředí i chování 
v prostorách TV 
- má vytvořeny základní 
návyky chování při poranění 
umí ošetřit drobná poranění 

 
- bezpečná příprava a 
ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek 
 
- první pomoc v podmínkách 
Tv 
 
- pohybové hry- s různým 
zaměřením 
 
- základy gymnastiky – 
akrobacie, průpravná cvičení, 
cvičení s náčiním a na nářadí 
 
- kondiční cvičení s hudbou 
- průpravné úpoly 
 
- základy atletiky – rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, skok 
do dálky, hod míčkem 
 
- základny sportovních her- 
manipulace s míčem, herní 
činnost jednotlivce, spoluhráč, 
průpravné hry 
 
- turistika a pobyt v přírodě- 
chování v dopravních 
prostředcích při přesunu, 
chůze v terénu, ochrana 
přírody,  

- reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 

- uvědomuje si rozdíly mezi 
kvalitním a špatným 
cvičením 

- jedná v duchu fair 
play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a 
označí zjevné přestupky 
proti pravidlům a 
adekvátně na ně 
reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech 
opačné pohlaví 

- projevuje soutěživost, 
snahu po lepším výsledku, 
ohleduplnost, čestnost, 
radost z vítězství, schopnost 
smířit se s porážkou a ocenit 
soupeře 

- užívá při pohybové 
činnosti základní 
osvojované tělocvičné 
názvosloví 

- zná základní terminologii 
osvojovaných činností, 
názvy nářadí, náčiní, sportů 

- změří zákla. pohybové 
výkony porovná je 
s předchozími výsledky 
 

- umí zaznamenat a změřit 
některé výsledky v TV 
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- orientuje se 
v informačních zdrojích 
o pohybových aktivitách 
a sportovních akcích ve 
škole i v místě bydliště; 
samostatně získá 
potřebné informace 

- ví, kde je možné se poučit, 
získat informace o Tv a 
sportu (učitel, rodič, 
časopisy, informační 
nástěnky ve škole) 

- lyžování, bruslení – základní 
techniky pohybu na lyžích a 
bruslích 
 
- základní tělocvičné 
názvosloví, smluvené povely, 
signály 
 
- zásady chování fair play 
 
- organizace při TV 
 
- pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohyb. činností, 
her, soutěží, závodů 
 
- základní pohybové testy, 
měření výkonů 
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Předmět: Tělesná výchova -  6. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- aktivně vstupuje do 
organizace svého 
pohybového režimu, některé 
pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním 
účelem 
- usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti 

- zná význam 
jednotlivých částí 
pohybové jednotky 
 

- význam pohybu pro zdraví 
 
- zdravotně orientovaná 
zdatnost- manipulace se 
zatížením 
 
- prevence a  korekce 
jednostranného zatížení a 
svalových disbalancí- 
průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení 
 
- hygiena bezpečnosti při 
pohybových činnostech 
pohybové hry- s různým 
zaměřením 
 
- gymnastika- akrobacie, 
přeskoky, cvičení s náčiním 
a na nářadí 
 
- estetické a kondiční formy 

1a  
1b  
1c, 
1d, 
1f  
1g 
1ch 
5c 
(turistický 
kurz) 

  
  Přírodopis: 

- ochrana 
přírody 

 
Občanská 
výchova: 

- rozdíly 
v komunik
aci 
s vrstevní
ky a 
dospělými 

- zásady 
slušného 
jednání 

- zvládání 
emočního 
napětí při 
soutěžích 

Matematika: 
- převody 

1.1 
1.3 
2.2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.7 
4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.5 
5.6 
6.2 
6.4 
6.5 

- usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti 
 

- uvědomuje si souvislost 
pravidelného sportování 
s rozvojem své zdatnosti 

- uplatňuje vhodné a 
bezpečné chování i v méně 
známém prostředí 
sportovišť, přírody, silničního 
provozu 

- zná základní zásady 
bezpečnosti při sportu a 
to i v méně známém 
prostředí 

- zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti 

- dle svých schopností si 
osvojil dovednosti 
různých pohybových 
aktivit 

- užívá osvojované 
názvosloví na úrovni 
cvičence 

- zná základní sportovní 
názvosloví 
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- spolurozhoduje osvojované 
hry a soutěže 

- dokáže se podílet na 
rozhodování některých 
pohybových her 

cvičení s hudbou- základy 
aerobiku, kondiční formy 
cvičení pro daný věk žáků 
Atletika - rychlý běh, vytrvalý 
běh na dráze, skok do dálky, 
hod míčkem 
 
sportovní hry- herní činnosti 
jednotlivce (odbíjená), utkání 
(kopaná, vybíjená, florbal, 
košíková, přehazovaná)dle 
pravidel žákovské kategorie 
turistika a pobyt v přírodě- 
přesun do terénu a 
uplatňování pravidel 
bezpečnosti silničního 
provozu v roli chodce, chůze 
v mírně náročném terénu, 
ochrana přírody 
komunikace v Tv- tělocvičné 
názvosloví osvojovaných 
činností, smluvené povely, 
signály, gesta, vzájemná 
komunikace a spolupráce při 
osvojovaných pohybových 
činnostech pravidla 
osvojovaných pohybových 
činností- her 
zásady jednání a chování 
v různém prostředí a při 
různých činnostech 

jednotek 
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Předmět:Tělesná výchova -  7.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

- aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, 
některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a 
s konkrétním účelem 

- zná význam 
jednotlivých částí 
pohybové jednotky i 
jejich účel 

- význam pohybu pro 
zdraví- rekreační, sport 
dívek a chlapců 
 
- zdravotně orientovaná 
zdatnost- rozvoj ZOZ, 
kondiční programy, 
manipulace se 
zatížením 
 
- prevence a korekce 
jednostranného 
zatížení a svalových 
dysbalancí - průpravná, 
kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační 
a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení 
 
- hygiena a  bezpečnost 
při pohybových 
činnostech 
 
- pohybové hry- 
s různým zaměřením 
 

1a 
1b 
1c 
1d 
1f 
1g 
1ch 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
3.2 
3.3 
3.4 
4.1 
4.2 
4.3 
5.1 
5.4 
5.5 
5.6 
5.9 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
 

- usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program 
 

- uvědomuje si 
souvislost pravidelného 
sportování s rozvojem 
své zdatnosti 

- samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji 
ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 
 

- před zátěží se 
samostatně rozcvičí a 
po zátěži provádí 
strečink namáhaných 
svalů 

- odmítá drogy a jiné škodliviny 
jako neslučitelné se sportovní 
etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem 
k údajům o znečištění prostředí 
 

- odsuzuje užívání 
návykových látek při 
sportu 

- uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá 
možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

- dodržuje bezpečné 
chování 
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- zvládá v souladu 
s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a aplikuje je ve hře, 
soutěži, při rekreačních 
činnostech 

- osvojené pohybové 
dovednosti se pokouší 
uplatnit při hře 

- gymnastika- 
akrobacie, přeskoky, 
cvičení s náčiním a na 
nářadí 
 
- estetické a kondiční 
formy cvičení s hudbou- 
základy aerobiku, 
kondiční formy cvičení 
pro daný věk žáků 
 
- atletika- rychlý běh, 
vytrvalý běh na dráze a 
v terénu, skok do dálky 
nebo výšky, hod 
míčkem 
 
- sportovní hry- herní 
činnosti jednotlivce, 
utkání dle pravidel 
žákovské kategorie 
- lyžování, 
snowboarding- 
sjezdové lyžování nebo 
jízda na snowboardu, 
bezpečnost pohybu 
v zimní horské krajině, 
jízda na vleku 

- další (i netradiční) 
pohybové činnosti 
(podle podmínek školy 

- užívá osvojované názvosloví 
na úrovni cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

- zná osvojované 
názvosloví 

- naplňuje ve školních 
podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 

- chová se čestně a 
ohleduplně 

- dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji 

- umí spolupracovat 
v týmu 

- rozlišuje a uplatňuje práva a 
povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

- zná základní pravidla 
vybraných her 
- při sledování her se 
chová ukázněně 

- zorganizuje samostatně i 
v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 
 

- dokáže se podílet na 
rozhodování 
osvojených pohybových 
her 

- sleduje určené prvky pohybové 
činnosti a výkony, eviduje je a 
vyhodnotí 

- zná jednotlivé fáze 
pohybových činností 
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- aktivně se vyhýbá činnostem, 
které jsou kontraindikací 
zdravotnímu oslabení 

- uvědomuje si dopad 
některých pohybových 
aktivit na své zdraví a 
vědomě je neprovozuje 

a zájmu žáků) 

 
- komunikace v Tv- 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, 
smluvené povely, 
signály, gesta, 
vzájemná komunikace 
a spolupráce při 
osvojovaných 
pohybových činnostech 
- organizace prostoru a 
pohybových činností- 
sportovní výzbroj a 
výstroj- výběr a 
ošetřování 
- pravidla osvojovaných 
pohybových činností- 
her, závodů, soutěží 
- zásady jednání a 
chování v různém 
prostředí a při různých 
činnostech 
 
- měření výkonů 
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Předmět: Tělesná výchova -  8. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

aktivně vstupuje do organizace 
svého pohybového režimu, 
některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně 
a s konkrétním účelem 

Uvědomuje si pozitivní 
vliv sportování na své 
zdraví i fyzický vzhled 
 

význam pohybu pro zdraví 
- rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a 
chlapců 
zdravotně orientovaná 
zdatnost - rozvoj ZOZ, 
kondiční programy, 
manipulace se zatížením 
 
prevence a korekce 
jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí - 
průpravná, kompenzační, 
relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení 
hygiena a bezpečnost při 
pohybových činnostech - v 
nestandardním prostředí 
 
 
 
 
 
pohybové hry - s různým 
zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity 

1a 
1b 
1c 
1d 
1f 
1g 
1ch 
5c 
(vodácký 
kurz – 
projekt) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
3.2 
3.3 
3.4 
3.6 
3.7 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5.1 
5.4 
5.5 
5.6 
5.9 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti; z nabídky zvolí 
vhodný rozvojový program 

Účelně preferuje 
některé sportovní 
aktivity 

samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji 
ve shodě s hlavní činností -
zatěžovanými svaly 
 

Zná význam rozcvičení 
a strečinku po cvičení a 
aktivně ho provádí 

odmítá drogy a jiné škodliviny 
jako neslučitelné se sportovní 
etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k 
údajům o znečištění ovzduší 
 

Odsuzuje užívání 
návykových látek, pro 
fyzickou aktivitu 
upřednostňuje vhodné 
prostředí 

uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, 
silničního provozu; předvídá 
možná nebezpečí úrazu 
a přizpůsobí jim svou činnost 
 

Zná a dodržuje zásady 
bezpečnosti 
 
Vyhýbá se 
aktivitám,ohrožujícím 
zdraví 
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zvládá v souladu 
s individuálními  předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 
 

Osvojené pohybové 
dovednosti uplatňuje ve 
hře a soutěži 

 
gymnastika - akrobacie, 
přeskoky, cvičení s 
náčiním a na nářadí 
 
estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem, 
kondiční formy cvičení pro 
daný věk žáků, aerobik 
 
atletika - rychlý běh, 
vytrvalý běh na dráze (v 
terénu), skok do dálky 
nebo do výšky, hod 
míčkem, vrh koulí 
sportovní hry (alespoň dvě 
hry podle výběru školy) - 
herní činnosti jednotlivce, 
herní kombinace, herní 
systémy, utkání podle 
pravidel žákovské 
kategorie 
 
turistika a pobyt v přírodě 
přesun do terénu a 
uplatňování pravidel 
bezpečnosti silničního 
provozu v roli chodce, 
táboření, ochrana přírody, 
přežití v přírodě, orientace, 
ukrytí, nouzový přístřešek, 

posoudí provedení osvojované 
pohybové činnosti, označí 
zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny 
 

Všímá si chyb při 
provádění pohybové 
činnosti a pokouší se o 
jejich odstranění 

užívá osvojované názvosloví na 
úrovni cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele internetu 
 

Užívá a rozumí 
základnímu 
sportovnímu názvosloví 

naplňuje ve školních 
podmínkách základní olympijské 
myšlenky - čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 
 

Při sportování se chová 
čestné a kultivovaně 
 
Dbá na ochranu přírody 

dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji 
 

Podřizuje své chování 
týmové spolupráci 
vedoucí k úspěchu 
družstva 

sleduje určené prvky pohybové 
činnosti a výkony, eviduje je 
a vyhodnotí 
 

Pohybovou aktivitu 
rozdělí na jednotlivé 
fáze a pracuje na jejich 
zdokonalení 
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zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, 
turistické akce na úrovni školy; 
spolurozhoduje osvojované hry 
a soutěže 
rozlišuje a uplatňuje práva 
a povinnosti vyplývající z role 
hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 
 

Spolurozhoduje 
osvojované hry a 
soutěže 

zajištění vody, potravy, 
tepla 
 
další (i netradiční) 
pohybové činnosti (podle 
podmínek školy a zájmu 
žáků) 
komunikace v TV - 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály, 
gesta 
vzájemná komunikace a 
spolupráce při 
osvojovaných pohybových 
činnostech 
pravidla osvojovaných 
pohybových činností - her, 
závodů, soutěží 
měření výkonů a 
posuzování pohybových 
dovedností - měření 
 

zpracuje naměřená data a 
informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci 

Zaznamenává 
naměřené výkony 
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Předmět: Tělesná výchova -  9. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

aktivně vstupuje do 
organizace svého 
pohybového režimu, 
některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně 
a s konkrétním účelem 
 

Aktivně se podílí na 
skladbě vyučovací 
jednotky 
 
Dle svých fyzických 
předpokladů se snaží 
pravidelně sportovat 

význam pohybu pro zdraví - 
rekreační a výkonnostní 
sport, sport dívek a chlapců 
zdravotně orientovaná 
zdatnost - rozvoj ZOZ, 
kondiční programy, 
manipulace se zatížením 
prevence a korekce 
jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí - 
průpravná, kompenzační, 
relaxační a jiná zdravotně 
zaměřená cvičení, 
hygiena a bezpečnost při 
pohybových činnostech 
pohybové hry - s různým 
zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity 
 
gymnastika - akrobacie, 
přeskoky, cvičení s náčiním 
a na nářadí 
 
aerobik 
 
atletika - rychlý běh, vytrvalý 

1a 
1b 
1c 
1d 
1f 
1g 
1ch 
1i 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.1 
1.3 
1.4 
1.5 
2.1 
2.2 
2.3 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5.1 
5.4 
5.5 
5.6 
5.9 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

usiluje o zlepšení své 
tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný 
rozvojový program 
 

Vhodnou pohybovou 
činností zlepšuje svou 
zdatnost 

samostatně se připraví 
před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností -zatěžovanými 
svaly 
 

Zná význam rozcvičení a 
strečinku po cvičení a 
aktivně ho provádí 

odmítá drogy a jiné 
škodliviny jako neslučitelné 
se sportovní etikou a 
zdravím; upraví pohybovou 
aktivitu vzhledem k údajům 
o znečištění ovzduší 
 
 

Odsuzuje užívání 
návykových látek, pro 
fyzickou aktivitu 
upřednostňuje vhodné 
prostředí 
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uplatňuje vhodné 
a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí 
sportovišť, přírody, 
silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí 
úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 
 

Zná a dodržuje zásady 
bezpečnosti 
 
Vyhýbá se 
aktivitám,ohrožujícím 
zdraví 

běh na dráze,eventuelně v 
terénu, 
skok do dálky nebo do 
výšky, vrh koulí 
 
sportovní hry (alespoň dvě 
hry podle výběru školy) - 
herní činnosti jednotlivce, 
herní kombinace, herní 
systémy, utkání podle 
pravidel žákovské kategorie 
 
 další (i netradiční) 
pohybové činnosti (podle 
podmínek školy a zájmu 
žáků) 
 
komunikace v TV - 
tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály, 
gesta, vzájemná komunikace 
a spolupráce při 
osvojovaných pohybových 
činnostech 
 
pravidla osvojovaných 
pohybových činností - her, 
závodů, soutěží 
 
zásady jednání a chování v 
různém prostředí a při 

6.5 

zvládá v souladu 
s individuálními  
předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti 
a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních 
činnostech 
 

Užívá osvojené pohybové 
dovednosti při hře,soutěži i 
rekreaci 

posoudí provedení 
osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné 
nedostatky a jejich možné 
příčiny 
 

Posoudí chyby při 
provádění pohybové 
aktivity a snaží se o jejich 
eliminaci 

užívá osvojované 
názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, 
diváka, čtenáře novin 
a časopisů, uživatele 
internetu 
 
 
 

Užívá a rozumí základnímu 
sportovnímu názvosloví 
 
Orientuje se ve 
sportovních mediálních 
sděleních 
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naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky - 
čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 
 

Při sportování se chová 
čestné a kultivovaně 
 
Dbá na ochranu přírody 

různých činnostech 
 
měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností - 
měření, evidence, 
vyhodnocování 

dohodne se na spolupráci i 
jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a 
dodržuje ji 
 

Podřizuje své chování 
týmové spolupráci vedoucí 
k úspěchu družstva 

rozlišuje a uplatňuje práva 
a povinnosti vyplývající 
z role hráče, rozhodčího, 
diváka, organizátora 
 

Uvědomuje si 
zodpovědnost,plynoucí 
z role hráče, rozhodčího, 
organizátora 
Jako divák se chová 
slušně a kultivovaně 
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5.9 Člověka svět práce 
 

Klíčové kompetence s ohledem na očekávané 
výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech: 

 
Člověk a svět práce (Pracovní výchova, Pěstitelství, Práce 
s technickými materiály, Svět práce, Provoz domácnosti) 

 

1.   

KOMPETENCE K UČENÍ – 
umožnit žákům osvojit si 

strategii učení a motivovat je 
pro celoživotní učení 

1.1. prakticky si osvojuje práci podle návodu a 
poznává výhody při pořizování náčrtu při 
nejrůznějších konstrukčních činnostech 

1.2. plánuje činnosti při práci s drobným materiálem a 
při přípravě pokrmů 

1.3. v literatuře vyhledává informace o technických 
materiálech a na základě jejich pochopení, 
propojení a systematizace je efektivně využívá 
v tvůrčích pracovních činnostech a praktickém 
životě 

1.4. samostatně pozoruje a porovnává druhy 
technických  materiálů a prakticky experimentuje, 
získané výsledky kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro praktické využití v budoucnosti 

 
2.   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMU – podněcovat 
žáky k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování  
a k řešení problémů 

2.1. aplikuje řešení při obdobných zadání a hledá 
nové způsoby využití dovedností při práci 
s drobným materiálem 

2.2. samostatně řeší zadané technické problémy; volí 
vhodné způsoby řešení 

2.3. ověřuje prakticky správnost řešení technických 
problémů a osvědčené postupy aplikuje při 
řešení obdobných nebo nových problémových 
situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 
problémů 

2.4. kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je 
schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost 
za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 
zhodnotí 
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3.   

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ – vést 

žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

3.1. využívá získané komunikativní dovednosti 
k vytváření vztahů potřebných k 
pracovní spolupráci s ostatními lidmi 

3.2. naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí 
jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 
do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 

3.3. rozumí různým typům technických textů a 
záznamů, obrazových materiálů, přemýšlí o 
nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá k práci a 
ke svému rozvoji 

4.   

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 
A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u 

žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých 

4.1. účinně spolupracuje ve skupině, podílí se 
společně s pedagogy na vytváření pravidel práce 
v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role 
v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 
společné práce 

4.2. podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, 
na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá 

4.3. chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými 
při řešení daného pracovního úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá 
hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé 
myslí, říkají a dělají 

 

5.   

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ- připravovat 

žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící 
své povinnosti 

5.1. respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a 
kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní 
postoj k uměleckým dílům 

5.2. rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, 
poskytne dle svých možností účinnou pomoc 
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v 
situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

5.3. chápe základní ekologické souvislosti 
respektuje požadavky na kvalitní životní 
prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje 
společnosti 
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6.   

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
- pomáhat žákům poznávat  
a rozvíjet své schopnosti  

i reálné možnosti  
a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 
profesní orientaci 

6.1. snaží se o provedení práce v co nejlepší kvalitě 
6.2. srovnává různé postupy, které vedou k témuž cíli 
6.3. vyhledává rizika při různých činnostech a hledá 

cesty k jejich minimalizaci 

6.4. používá bezpečně a účinně technické materiály, 
nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 
pracovní pravidla, plní povinnosti a závazky, 
adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 
podmínky 

6.5. přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 
hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska 
ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 
životního prostředí i ochrany kulturních a 
společenských hodnot 

6.6. využívá znalosti a zkušenosti získané v 
jednotlivých pracovních činnostech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucí 
povolání, činí podložená rozhodnutí o dalším 
vzdělávání a profesním zaměření 

6.7. orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení 
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PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu:  
 

Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině 
týdně. Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní 
dovednosti a návyky.Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost 
samostatně i v týmu. Žáci jsou soustavně vedeni  k dodržování zásad bezpečnosti a 
hygieny při práci. 

Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a  svět práce, který je na 
1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů: 
 
1. Práce s drobným materiálem  

 vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností 
materiálů 

 funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 
 jednoduché pracovní postupy a organizace práce 
 lidové zvyky , tradice a řemesla 

 
2. Konstrukční činnosti 

 práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 
 sestavování modelů 
 práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 
3. Pěstitelské práce 

 základní podmínky pro pěstování rostlin 
 péče o nenáročné rostliny 
 pěstování rostlin ze semen 
 pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

 
4. Příprava pokrmů 

 pravidla správného stolování 
 příprava tabule pro jednoduché stolování 

 
Předmětem prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální 

výchova a Výchova demokratického občana (zodpovědnost každého jedince za své 
zdraví, spolupráce a pomoc při práci), Environmentální výchova (podmínky života, 
vztah k životnímu prostředí). 
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Předmět: Pracovní činnosti  - 1. - 3.  ročník             
  

      

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák: 
 

-vytváří 
jednoduchými 
postupy různé 
předměty 
z tradičních i 
netradičních 
materiálů 
 
-pracuje podle 
slovního návodu 
a předlohy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák: 
 
 -  trhá, mačká, lepí, 
stříhá, vystřihuje, 
překládá a skládá 
papír 
- vytváří jednoduché 
prostorové tvary 
z papíru 

 
- navléká, aranžuje, 
dotváří, opracovává 
a třídí při sběru 
přírodní materiál 
- pracuje podle 
slovního návodu 
nebo předlohy 

 
- hněte, válí, ubírá, 
spojuje a vytváří 
jednoduché tvary 
z modelovací 
hmotou 
- lepí textilii, vyrábí 
jednoduchý textilní 
výrobek 

 
 
Práce s drobným 
materiálem – papír, 
karton 
 
-práce s PVC 
 
 
 
Práce s drobným 
materiálem – přírodniny, 
těstoviny, textil, výroba 
postavy,přišívání 
knoflíku,polštářek na 
jehly,modelovací hmota, 
polštářek na jehly,drát 
 
 
projekt-,,Čarodějnice“ 
 
 
 
 
 
 

Základní podmínky 
života(EV) 
 
Občanská 
společnost a škola 
(VDO) – dodržuje 
zásady hygieny a 
bezpečnosti práce, 
poskytne nebo 
zajistí první pomoc 
při úrazu (dle 
svých schopností a 
možností) 
 
 
PT 2a-všechna 
témata 
PT5b-vzájemná 
spolupráce 
PT 3 a-všechna 
témata 
PT 4 b-
organizace ve 
skupinách  
PT 5 c-pěstitelské 
práce 

Hv- výroba 
jednoduchých 
pomůcek  
Čj, Vv, 
Prvouka- 
Velikonoce 
 
 Čj, Vv, 
Prvouka 
Vánoční 
posezení  
 
Čj-čtení návodů 
a předloh  
 
Pr-části lidského 
těla,stavba těla 
živočichů, 
pozorování 
rostlin, pokojové 
rostliny,zdravá 
výživa 
 
M-Vytváření 
geometrických 
tvarů  

KK 1.1 
KK 1.2 
KK 1.3 
KK 3.1 
KK 3.2 
KK 4.1  
KK 4.2 
KK 5.1 
KK 6.1 
KK 6.2 
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-zvládá 
elementární 
dovednosti a 
činnosti při práci 
se stavebnicemi 

 
-provádí 
pozorování 
přírody, 
zaznamenává a 
zhodnocuje 
výsledky 
pozorování 
 
-pečuje o 
nenáročné 
rostliny 
 
-připravuje tabuli 
pro jednoduché 
stolování 
 
 
 

-chová se vhodně 
při  stolování 

 - sestavuje  
   stavebnicové prvky, 
    -  montuje a  
   demontuje  
   stavebnici 
 
   - zná základy péče o  
   pokojové květiny –  
   otírání listů, zalévání, 
   kypření 
   - seje semena 
   provádí pozorování a 
   hodnotí výsledky  
   pozorování 
 
 
 

 
- chová se vhodně 
při stolování 
připraví tabuli pro 
jednoduché 
stolování 

 - připraví  
     jednoduchý  
     pokrm(st. pokrm) 

Konstrukční činnosti 
projekt-,,Škola snů ,, 
 
 
 
 
Pěstitelské práce-
pěstování rostlin ze 
semen v místnosti,na 
zahradě,koutek 
přírody,základní 
podmínky pro pěstování 
rostlin 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů-
jednoduchá 
pomazánka,studená 
kuchyně 
-projekt- ,,Zdravá výživa“ 

Čj –přepis 
receptu,čtení s 
porozuměním 
VV-
barvy,mozaika,k
ompozice 
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Předmět: : Pracovní činnosti -  4. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák: 
 

-vytváří 
jednoduchými 
postupy různé 
předměty 
z tradičních i 
netradičních 
materiálů 
 
-pracuje podle 
slovního návodu 
a předlohy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žák: 
 
   - vyřezává, děruje, 
  polepuje, tapetuje a  
  vytváří prostorové  
  konstrukce z papíru 
 
  - seznámí se při  
  činnosti s různým 
  materiálem s prvky 
  lidových tradic 
  - udržuje pořádek na  
  pracovním místě 
 
  - zvládá různé druhy 
  stehu – přední, zadní, 
  ozdobný 
  - udržuje pořádek na  
  svém pracovním  
  místě, zásady hygieny 
   a bezpečnosti práce 
  - poskytne první  
  pomoc při úrazu 
 
 
 
 

 
 
Práce s drobným 
materiálem – vlastnosti 
materiálu, funkce a 
využití pracovních 
pomůcek a nástrojů, 
jednoduché pracovní 
postupy, využití tradic a 
lidových zvyků. 
 
 - papír, karton 
 
 
 - přírodniny 
 
 
 - textil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3a 
4a 
4b 
5d 
 

 Vv – dekorace 
výrobků 
Čj – recept, 
návod 
M – konstrukce 
prostorových 
útvarů 
Př – pěstování 
rostlin, 
přírodniny 
 

1.1 
1.2 
4.2 
6.1 
6.4 
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-zvládá 
elementární 
dovednosti a 
činnosti při práci 
se stavebnicemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-provádí 
pozorování 
přírody, 
zaznamenává a 
zhodnocuje 
výsledky 
pozorování 
 
-pečuje o 
nenáročné 
rostliny 

 
 
 
 
 

 
  - montuje a demontuje 
   stavebnici 
  - dovede sestavovat  
  složitější stavebnicové 
   prvky 
  - pracuje podle  
  slovního návodu,  
  předlohy 
  - dodržuje zásady  
  hygieny a bezpečnosti 
   práce, poskytne první 
   pomoc při úrazu 
 
 
 
  - zná základy péče o 
   pokojové květiny 
  - zná rozdíl mezi setím 
  a sázením 
  - umí zvolit podle  
  druhu pěstitelských  
  činností správné  
  pomůcky, nástroje a  
  nářadí 
  - ošetřuje a pěstuje  
  podle daných zásad  
  pokojové a jiné  
  rostliny 
  - dodržuje zásady 
  hygieny a bezpečnosti 
 

 
Konstrukční činnosti  
         - práce se 
stavebnicemi – plošnými, 
konstrukčními, 
prostorovými 
        - práce s návodem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pěstitelské činnosti – 
základní podmínky pro 
pěstování rostlin, 
pěstování pokojových 
rostlin, rostlin ze semen 
v místnosti 
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-připravuje tabuli 
pro jednoduché 
stolování 
 
-chová se 
vhodně při 
stolování 

   práce 
  - poskytne první  
  pomoc při úrazu 
 
 
 
  - orientuje se  
  v základním vybavení  
  kuchyně 
  - seznámí se  
  s přípravou  
  jednoduchých pokrmů 
   studené kuchyně 
  - zná pravidla  
  správného stolování a 
   společenského  
  chování 
  - dodržuje zásady  
  hygieny a bezpečnosti 
   práce, poskytne první 
   pomoc při úrazu 
  - udržuje čistotu a  
  pořádek pracovních  
  ploch 
   

 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů – 
základní vybavení 
kuchyně, výběr a nákup 
potravin, jednoduchá 
úprava stolu, pravidla 
správného stolování 
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Předmět: Pracovní činnosti - 5. ročník 
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák: 
 

-vytváří 
jednoduchými 
postupy různé 
předměty 
z tradičních i 
netradičních 
materiálů 
 
-pracuje podle 
slovního návodu 
a předlohy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák: 
      
    - vyřezává, děruje,  
 polepuje, tapetuje,  
 vytváří prostorové  
 konstrukce 
    - seznamuje se při  
 činnosti s různým 
 materiálem s prvky  
 lidových tradic 
    
 
 
 
 
   - zvládá různé druhy  
 stehu – přední, zadní,  
 ozdobný 
   -seznamuje se  
 s látáním a tkaním 
   - umí háčkovat 
   - udržuje pořádek na 
  pracovním místě,  
 dodržuje zásady  
 hygieny a bezpečnosti  
 práce 
  

 
 
Práce s drobným 
materiálem – vlastnosti 
materiálu, funkce a 
využití pracovních 
pomůcek a nástrojů, 
jednoduché pracovní 
postupy, využití tradic a 
lidových zvyků 
 
 - papír a přírodniny 
 
 
 
 - textil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3a 
4a 
4b 
5d 

Př – poznávání 
přírodnin, M – 
převody 
jednotek délky 
 

1.3 
2.3 
2.4 
6.1 
6.2 
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-zvládá 
elementární 
dovednosti a 
činnosti při práci 
se stavebnicemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-provádí 
pozorování 
přírody, 
zaznamenává a 
zhodnocuje 
výsledky 
pozorování 
 
-pečuje o 
nenáročné 
rostliny 

 

  - poskytne první  
pomoc při úrazu 
 
 
   - montuje a  
 demontuje stavebnici 
   - sestavuje složitější  
 stavebnicové prvky 
   - pracuje podle  
 slovního návodu,  
 předlohy nebo  
 jednoduchého  
 schématu 
   - dodržuje zásady  
 hygieny a bezpečnosti 
 práce 
   - poskytne první 
 pomoc při úrazu 
 
 
   - zná základy péče o 
 pokojové květiny 
   - zná rozdíl mezi  
 setím a sázením 
   - seznámí se  
 s rostlinami  
 jedovatými, rostlinami  
 jako drogy, alergiemi 
   - vede pěstitelské  
 pokusy a pozorování 
   - zvolí podle druhu  
 

 
 
 
 
Konstrukční činnosti – 
práce se stavebnicí 
(plošnými, konstrukčními, 
prostorovými) – práce 
s návodem, předlohou a 
s jednoduchým náčrtem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pěstitelské činnosti – 
základní podmínky pro 
pěstování rostlin, 
pěstování pokojových 
rostlin, pěstování rostlin 
ze semen v místnosti 
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-připravuje tabuli 
pro jednoduché 
stolování 
 
-chová se 
vhodně při 
stolování 

 pěstitelských činností  
 správné pomůcky,  
 nástroje a nářadí 
   - dodržuje zásady 
 hygieny a bezpečnosti  
 práce 
   - poskytne první  
 pomoc při úrazu 
 
 
 
   - orientuje se  
 v základním vybavení  
 kuchyně 
   - seznámí se  
 s přípravou 
 jednoduchých pokrmů  
 studené a teplé 
  kuchyně 
   - zná pravidla  
 správného stolování a 
 společenského  
 chování 
   - dodržuje zásady  
 hygieny a bezpečnosti 
 práce 
    - poskytne první  
 pomoc při úrazu 
   - udržuje pořádek a 
 čistotu pracovních  
 ploch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů – 
základní vybavení 
kuchyně, výběr a nákup 
potravin, jednoduchá 
úprava stolu, pravidla 
správného stolování 



 413 

PĚSTITELSTVÍ 
 
Charakteristika předmětu: 
 
 Pěstitelství se vyučuje v 6. a 7. ročníku v rámci vzdělávací oblasti Člověk a 
svět práce a na základní škole seznamuje žáky s jednotlivými složkami živé přírody, 
které jsou od nepaměti lidmi využívány jednak jako potraviny (resp. jako suroviny pro 
jejich výrobu), jako technické plodiny (využitelné pro průmyslovou výrobu různých 
produktů) a v neposlední řadě jako nezbytný estetický prvek životního prostředí 
člověka, jedinečný a nenahraditelný. Na tomto poznání je založeno i pochopení 
důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých ekosystémů včetně 
člověka samotného.  
 Metodicky pěstitelství vychází zejména z vlastního smyslového poznávání 
žáků, ať už přímého, nebo zprostředkovaného pomocí různých názorných pomůcek. 
Učí žáky nejen poznávat jednotlivé přírodniny, ale na základě vlastních pozorování 
formulovat kvalifikované otázky, hypotézy a závěry. Nezastupitelnou úlohu má v 
tomto procesu vlastní práce žáků s přírodními objekty, a to jak při praktických 
pracech, tak při vycházkách a exkurzích. 
 Do výuky pěstitelství se také výrazně promítají některá průřezová témata. Z 
oblasti sociální a osobnostní výchovy je to především rozvoj schopností poznávání - 
žáci zdokonalují zejména smyslové vnímání, pozornost a soustředění při práci, 
procvičují schopnost zapamatování si důležitých fakt. Významné uplatnění zde 
nachází také environmentální výchova, a to nejen při chápání vztahů a souvislostí v 
přírodě, ale především jako východisko pro vybudování správného vztahu žáků k 
přírodnímu prostředí a jeho ochraně. 
 
 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
 
Charakteristika předmětu: 
 

Práce s technickými materiály se učí v 6. a 7. ročníku v rámci vzdělávací 
oblasti Člověk a svět práce. 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu základního vzdělávání a je určen všem 
žákům, tedy chlapcům i dívkám.  

Vzdělávací oblast se zaměřuje na praktické dovednosti a návyky a doplňuje 
celé základní vzdělání o důležitou složku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším 
životě a ve společnosti. 

Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci 
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou. 

Žáci pracují samostatně i ve skupinách – týmech, střídají jednotlivé činnosti, 
řeší problémové úkoly. 

Učí se pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti 
a návyky. 

Učí se plánovat, organizovat  a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. 
Žáci jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

V závislosti na věku žáka se postupně buduje systém, který žákům poskytuje 
důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování 
o dalším profesním zaměření. 
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Předmět: Pěstitelství - 6. a 7. ročník         

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmě
tové vztahy 

Dílčí 
složky KK 

 Žák:  Žák: 
Pěstitelství ve vztahu k 
životnímu prostředí 

základní podmínky pro 
pěstování rostlin; půda: 
prostředí pro pěstování 
rostlin, vlastnosti 

Zelenina 

poznávání osiva, sadby a 
výpěstků, 
základní vlastnosti osiva, 
pěstování vybraných druhů 
zeleniny, 
rychlení vybraného druhu 

Okrasné rostliny 

poznávání hlavních druhů, 
pěstování vč. množení 
vybraných zástupců 
okrasných dřevin a květin, 
rychlení cibulovin, hlíznatých 
květin nebo  
hydroponické pěstování 
pokojových rostlin 
 

1a  Přírodopis 
druhy 
dřevin, 
ovoce, 
zelenina, 
potřebné 
podmínky 
pro 
pěstování 
rostlin 
 
Občanská 
výchova 
rozvoj 
základních 
dovedností 
pro 
spolupráci 
 
 

2.1 
3.3 
4.2 
6.1 
6.2 
 

- volí vhodné pracovní 
postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

- zvládá jednoduché 
pracovní postupy práce na 
zahradě, při pěstování 
okrasných rostlin ve svém 
okol 

 
- pěstuje a využívá květiny 

pro výzdobu 
- ošetřuje pokojové rostliny  
- využívá květinu v interiéru 
 

- používá vhodné pracovní 
pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

 

- správně zachází s 
používaným nářadím: 
ošetřování a ukládání 

- dodržuje technologickou 
kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 

- dodržuje zásady 
bezpečnosti a ochrany při 
práci, hygienu práce a 
technologickou kázeň 
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 Žák:  Žák: 

Pěstitelství ve vztahu k 
životnímu prostředí 

zpracování půdy; výživa 
rostlin: hnojení, 
agroekologické požadavky 
na pěstění; ochrana rostlin 
a půdy: příklady chorob, 
škůdců, plevele; ochrana  

Okrasné rostliny 

používání okrasných rostlin 
v interiérech a exteriérech, 
péče o zeleň v blízkosti 
školy, 
exkurze 
pěstování vč. množení 
vybraných zástupců 
okrasných dřevin a květin, 

Polní plodiny. Ovocné 
rostliny 

poznávání a určování 

1a  Přírodopis 
druhy dřevin, 
ovoce, zelenina, 
potřebné 
podmínky pro 
pěstování rostlin 
 
Občanská 
výchova 
rozvoj základních 
dovedností pro 
spolupráci 
 
 

 
- volí vhodné pracovní 

postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

- zvládá jednoduché 
pracovní postupy práce 
na zahradě, při 
pěstování okrasných 
rostlin ve svém okol 

 
- používá vhodné pracovní 

pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

 

- správně zachází s 
používaným nářadím: 
ošetřování a ukládání 

- prokáže základní znalost 
chovu drobných zvířat a 
zásad bezpečného 
kontaktu se zvířaty 

- má základní znalost 
chovu drobných zvířat  

- dodržuje kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce, , poskytne první 
pomoc při úrazu, včetně 
úrazu způsobeného 
zvířaty 

 

- dodržuje zásady 
bezpečnosti a ochrany 
při práci, hygienu práce 
a technologickou kázeň 
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  polních plodin vč. 
poznávání osiva, pěstování 
vybraného druhu 
poznávání ovocných 
rostlin, pěstování a 
množení vybraného druhu 
(drobné ovoce) 
 
Chovatelství  
chov zvířat v domácnosti, 
podmínky chovu, hygiena 
a bezpečnost chovu; 
kontakt se známými a 
neznámými zvířaty 
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Předmět: Práce s technickými materiály - 6. a 7. ročník         

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmět
ové vztahy 

Dílčí 
složky KK 

 Žák:  Žák: - rozeznávání různých 
druhů dřeva 

- určování základních 
vlastností dřeva 

- technický náčrt, čtení 
jednoduchého 
technického výkresu, 

 
- Práce se dřevem: 
- měření a orýsování, 

jednoduché řezání, 
pilování a rašplování, 
broušení, vrtání, 
spojování hřebíky a 
vruty, lepení, povrchová 
úprava 

 
- Průběžně získává žák 

základní poučení o 
materiálech a nářadí, 
které používá a o 
bezpečnosti práce s 
nimi. 

1a  Matematika 
měření, 
geometrické 
tvary, 
rýsování,  

 
Fyzika  

vlastnosti 
materiálů, 
jednotky 

 
 
Přírodopis 
druhy dřevin 

2.1 
3.2 
3.3 
4.1 
4.2 
6.1 
6.2 
 

- provádí jednoduché práce 
s technickými materiály a 
dodržuje technologickou 
kázeň 

- si osvojí základní 
dovednosti související s 
pracemi se dřevem 

- ovládá jednoduché 
pracovní postupy 

- řeší jednoduché technické 
úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí 

- řeší jednoduché technické 
úkoly 

- vhodně vybírá pracovní 
nástroje a nářadí  

správně zachází 
s pracovním nářadím 

- užívá technickou 
dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt 
výrobku 

 

- orientuje se v jednoduché 
technické dokumentaci 

- dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti 
a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím 

- dodržuje zásady 
bezpečnosti a ochrany při 
práci, hygieny práce a 
technologickou kázeň 
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 Žák:  Žák: rozeznávání různých 
druhů materiálů: - kov – 
plasty, 
určování základních 
vlastností materiálů; 
fyzikálních, technických, 
technická 
zpracovatelnost, 
technický náčrt, čtení 
jednoduchého 
technického výkresu, 
měření, orýsování, 
práce s vhodnými 
nástroji a nářadím 

Práce s kovem 

měření a orýsování, 
stříhání, řezání, 
pilování, broušení, 
ohýbání, rovnání, vrtání, 
spojování 

   
- provádí jednoduché práce 

s technickými materiály a 
dodržuje technologickou 
kázeň 

- si osvojí základní 
dovednosti související s 
pracemi s kovy a plasty 

- ovládá jednoduché 
pracovní postupy 

 
- řeší jednoduché technické 

úkoly s vhodným výběrem 
materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí 

-  

- řeší jednoduché technické 
úkoly 

- vhodně vybírá pracovní 
nástroje a nářadí  

- správně zachází 
s pracovním nářadím 

 
 

- organizuje a plánuje svoji 
pracovní činnost 

- organizuje a plánuje svou 
pracovní činnost, 

- užívá technickou 
dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt 
výrobku 

 

- orientuje se v jednoduché 
technické dokumentaci 
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- dodržuje obecné zásady 
bezpečnosti a hygieny při 
práci i zásady bezpečnosti 
a ochrany při práci 
s nástroji a nářadím; 
poskytne první pomoc při 
úrazu 

- dodržuje zásady 
bezpečnosti a ochrany při 
práci, hygieny práce a 
technologickou kázeň 
poskytnout první pomoc při 
úrazu nářadím, materiálem 

Práce s plasty 

měření a orýsování, 
řezání, stříhání, 
pilování, broušení, 
vrtání, tvarování teplem, 
lepení 

 

V průběhu praktických 
činností získává žák 
základní poučení o 
materiálech, které 
používá a o bezpečnosti 
práce s nimi.V nezbytné 
míře a na uživatelské 
úrovni se zabývá 
vlastnostmi technických 
materiálů a jejich 
praktickým použitím 
(např.barvy, tmely, 
lepidla). 

První pomoc 

první pomoc při úrazu 
nářadím, materiálem, 
poučení o nebezpečí 
ohrožení zdraví - laky, 
barvy ap. 
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SVĚT PRÁCE 
 

Charakteristika předmětu: 
 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu 8. a 9. ročníku v rámci vzdělávací 
oblasti Člověk a svět práce, je určen všem žákům, tedy chlapcům i dívkám. Zaměřuje 
se na získávání informací  v možnostech dalšího vzdělávání, posouzení vlastních 
možností při rozhodování o volbě povolání. Doplňuje tak celé základní vzdělání o 
důležitou složku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě.  

Svět práce  je zaměřen na tyto oblasti: 
 volba profesní orientace, sebepoznávání – charakteristické znaky osobnosti, 

zájmy, záliby, osobní vlastnosti a schopnosti, zdravotní a tělesný stav 
 znaky a charakteristika povolání, náplň učebních a studijních oborů 
 práce s profesními informacemi, využívání poradenských služeb 
 interaktivní techniky, dotazníky zaměřené k volbě povolání 
 zaměstnání – pracovní příležitosti v obci, regionu, způsoby hledání 

zaměstnání, problémy nezaměstnanosti 
 přijímací řízení, přihlášky na střední školy a střední odborná učiliště 

Žáci se  učí se plánovat, organizovat a hodnotit informace, využívat 
poradenské služby pro výběr vhodného povolání. Cílem je zprostředkovat žákům 
nejdůležitější znalosti a dovednosti související s jejich uplatněním ve světě práce a 
vybavit je kompetencemi, které by jim měly pomoci při rozhodování o jejich další 
profesní a vzdělávací orientaci, při jejich vstupu na trh práce a při uplatňování jejich 
pracovních práv; dále kompetencemi, které žákům umožní uvědomit se 
zodpovědnost za vlastní život a význam vzdělání pro život. 
 
 

PROVOZ DOMÁCNOSTI 
 

Charakteristika předmětu: 
 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu 8. a 9. ročníku v rámci vzdělávací 
oblasti Člověk a svět práce, je určen všem žákům, tedy chlapcům i dívkám. Zaměřuje 
se na praktické dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou 
složku, nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě.  

Provoz domácnosti je zaměřen na tyto oblasti: 
 ekonomika domácnosti – rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory, šetření 

energií 
 úklid a bezpečnost v domácnosti – postupy, prostředky, ochrana životního 

prostředí, odpad, recyklace odpadu, vhodné zařízení a vybavení bytu, první 
pomoc při úrazu  

 praní a žehlení prádla, drobné opravy oděvů, ukládání šatstva, péče o šatstvo 
 elektrotechnika v domácnosti – spotřebiče v domácnosti, elektrická instalace, 

nebezpečí úrazu elektrický proudem 

Koncepce vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci 
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých 
podobách a v širších souvislostech. Žáci pracují ve skupinách – týmech, střídají 
jednotlivé činnosti. 

Osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky, učí se plánovat, 
organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu. 



 421 

Charakter předmětu umožňuje nenásilné zařazování výchovy k ochraně 
přírody a vytváření základů pro ekologické cítění žáků. Žáci jsou soustavně vedeni k 
dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 

 
V souvislosti se zavedením nové vzdělávací oblasti Finanční gramotnost byly 
aktualizovány předmět– Svět práce (9. ročník): 

o rozšíření učiva finanční gramotnosti  o pojmy  FINANČNÍHO TRHU 
 peněžní trh, kapitálový trh 
 uložení peněz, investice 
 banky, bankovní poplatky, stavební spořitelny, penzijní fondy 
 bankovní vklady, cenné papíry, akcie, podílové listy 

o odebrání učiva – příprava  pokrmů  
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Předmět: Svět práce  -  8. ročník 
                 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák: 
- orientuje se v 
pracovních 
činnostech 
vybraných profesí 
 

Žák: 
- má základní představy 
o pracovních 
činnostech ve 
vybraných oblastech 
- dokáže hodnotit 
jednotlivé faktory 
charakterizující obsah 
práce a srovnávat je se 
svými předpoklady 
- orientuje se při 
setkáních s profesními 
a vzdělávacími 
možnostmi  
- orientuje se v 
současných trendech 
vývoje trhu práce 
 
 

Trh práce 
- lidská práce, pracovní 
činnosti, pracoviště a 
pracovní prostředí 
- charakter a druhy 
pracovních činností 
- požadavky kvalifikační, 
zdravotní a osobnostní 
 
 

 
1.b 
1.c 
1.f 
1.g 
1.h 
1.j 
 

   
2.4 
3.1 
3.2 
4.1 
4.2 
4.3 
5.2 
5.3 
6.6 
6.7 
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- posoudí své 
možnosti při 
rozhodování o volbě 
vhodného povolání 
a profesní přípravy 
 

- uvědomuje si 
zodpovědnost při volbě 
povolání za vlastní život 
- chápe význam 
vzdělání pro život 
- uvědomuje si 
dynamiku současných 
ekonomických a 
technologických změn 
ve světě a z toho 
plynoucí význam 
sebevzdělávání a 
celoživotního učení 
- posoudí své možnosti 
v oblastech profesní 
orientace 
 

Volba profesní 
orientace 
- zájmy, schopnosti, 
vlastnosti, fyzické 
předpoklady, zdravotní 
stav a jejich vlivy na 
volbu profesní orientace 
- sebepoznávání 
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Předmět: Svět práce  -   9. ročník 
                 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- využije profesní 
informace a 
poradenské služby 
pro výběr vhodného 
vzdělávání 
 

Žák: 
- orientuje se v příslušných  
poradenských a  
zprostředkovatelských službách, umí 
je účelně využívat 
- vyhledá informace o možnostech 
vzdělávání na internetu a v dalších 
zdrojích nabídky studia 
- využije profesní informace a 
poradenské služby pro výběr 
vhodného povolání 
- orientuje se v hospodářské 
struktuře regionu 
 

Možnosti vzdělávání 
 
- náplň učebních a 
studijních oborů 
- přijímací řízení 
- informace a poradenské 
služby 
 
 
 

 
1b 
1c 
1f 
1g 
1h 
1j 
2b 

   
2.4 
3.1 
3.2 
4.1 
4.2 
4.3 
5.2 
5.3 
6.5 
6.6 
6.7  
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- prokáže 
v modelových 
situacích schopnost 
prezentace  své 
osoby při vstupu na 
trh práce 
 

- ovládá způsob prezentace své 
osoby při vstupu na trh práce 
- vyhledá informace o pracovních 
příležitostech na internetu, 
v novinové inzerci a dalších zdrojích 
nabídky pracovních míst 
- v modelových situacích se 
prezentuje při jednání se 
zaměstnavateli, formuluje svá 
očekávání 
- vyhledá na internetu příslušné 
právní předpisy týkající se práv a 
povinností zaměstnavatelů a 
zaměstnanců 
 

Zaměstnání 
 
- pracovní příležitosti 
v obci a regionu 
- způsoby hledání 
zaměstnání 
- psaní životopisu, 
pohovor u 
zaměstnavatele 
- problémy 
nezaměstnanosti, úřady 
práce 
-práva a povinnosti 
zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 
 
Podnikání 
 
- druhy a struktura 
organizací 
- nejčastější formy 
podnikání, drobné a 
soukromé podnikání 
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Předmět: Provoz a údržba domácnosti – 8. ročník 
 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
 
- správně zachází 
s pomůckami, 
nástroji, nářadím a 
zařízením včetně 
údržby 
- provádí drobnou 
domácí údržbu 

Žák: 
 
správně zachází s pomůckami, 
nástroji, nářadím a zařízením 
včetně údržby 
- pracuje podle návodu 
 ovládá jednoduché pracovní 
postupy při základních činnostech 
v domácnosti  
 orientuje se v návodech k obsluze 
běžných spotřebičů v domácnosti 
provádí drobnou domácí údržbu 
 udržuje pořádek na pracovním místě 
- provádí jednoduchou údržbu 
zařízení bytu, oděvů a textilií – 
drobné opravy 
- při ošetřování oděvů se řídí 
vyznačenými symboly 
- používá vhodné prací a čistící 
prostředky 
- respektuje symboly na 
přípravcích 
- třídí odpad 

Provoz a údržba 
domácnosti 
- domácí spotřebiče 
- úklid domácnosti, 
úklidové prostředky a 
postupy 
- údržba oděvů a textilií 
- provoz a údržba 
domácích spotřebičů 
- drobné opravy 
- odpad a jeho ekologická 
likvidace 
- čistící prostředky a 
jejich dopad na životní 
prostředí 
 

 
1.h 
1.i 
5.c 
5.d 

   
1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
4.1 
4.2 
4.3 
5.2 
5.3 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
 

- dodržuje základní 
hygienická a 
bezpečnostní 
pravidla a předpisy  

- používá vhodné pracovní pomůcky, 
nástroje a náčiní a osobní ochranné 
prostředky 
- dodržuje základní hygienická  

Hygiena, bezpečnostní 
předpisy 
- bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci 
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-  poskytne první 
pomoc při úrazu, 
včetně úrazu 
elektrickým proudem 

- v modelových situacích poskytne 
první pomoc při úrazu 
- dodržuje zásady bezpečné práce  
- poskytne první pomoc při úrazu, 
včetně úrazu elektrickým proudem 
 

- první pomoc při úrazu  
- ochrana pracovního a 
životního prostředí 

 
 
Předmět: Provoz a údržba domácnosti – 9. ročník 

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- provádí 
jednoduché operace 
platebního styku a 
domácího účetnictví, 
- sestaví jednoduchý 
rozpočet 
domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a 
výdaje, rozliší 
pravidelné 
a jednorázové 
příjmy a výdaje, 
zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů 
v hospodaření 
domácnosti, objasní 
princip vyrovnaného, 
schodkového a 

Žák: 
- provádí jednoduché platební 
operace 
- sestaví domácí rozpočet na 
omezenou dobu 
- orientuje se v různých 
možnostech 
hotovostního a bezhotovostního 
platebního styku 
- rozumí pojmu finanční trh 
(peněžní i kapitálový) 
- uvede příklady finančních bank, 
ví, jaké služby nabízejí, vyjmenuje 
některé instituce bank (fondy, 
spořitelny) 
- zná různé druhy vkladů (běžné, 
spořicí účty) 
- ví, že lze peníze ložit ve formě 
cenných papírů 

Finance a provoz 
domácnosti 
- rozpočet, příjmy, 
výdaje, 
platby, úspory 
- hotovostní a 
bezhotovostní platební 
styk, ekonomika 
domácnosti 
Finanční trh 
- uložení peněz, investice 
- banky, bankovní 
poplatky, stavební 
spořitelny, penzijní fondy 
- bankovní vklady, cenné 
papíry, akcie, podílové 
listy 
hospodaření – rozpočet 
domácnosti, úspory, 

1h 
1i 
5c 
5d 

  1.2 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
4.1 
4.2 
4.3 
5.2 
5.3 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
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přebytkového 
rozpočtu 
domácnosti, dodržuj
e zásady, 
hospodárnosti a 
vyhýbá se rizikům 
při hospodařená 
s penězi na 
příkladech ukáže 
vhodné využití 
různých nástrojů 
hotovostního a 
bezhotovostního 
placení, uvede 
příklady použití 
debetní a kreditní 
platební karty, 
vysvětlí jejich 
omezení 

investice, úvěry, 
splátkový prodej, leasing; 
rozpočet státu, typy 
rozpočtu a jejich 
odlišnosti; význam daní 
banky a jejich služby – 
aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, 
produkty finančního trhu 
pro investování a pro 
získávání prostředků 

- ovládá 
jednoduché 
pracovní postupy při 
základních 
činnostech 
v domácnosti 
- orientuje se 
v návodech 
k obsluze běžných 
domácích spotřebičů 

- vyjmenuje a popíše elektrické 
spotřebiče v domácnosti 
- ovládá zásady bezpečnosti a 
ochrany 
zdraví při práci s elektrickým 
proudem 
- ovládá základy poskytování první 
pomoci při úrazech elektrickým 
proudem 
- objasní princip  

Elektrotechnika 
v domácnosti 
- elektrická instalace, 
elektrické spotřebiče 
- elektronika, sdělovací 
technika, její ovládání a 
užití 
- nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem 
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5.10 Volitelné předměty 
 

Plnění klíčových kompetencí v těchto předmětech vždy navazuje na nejbližší 
vzdělávací oblast ( např. volitelný předmět Ekologická výchova plní klíčové 
kompetence z oblasti Člověk a příroda, atd.). Nabídka volitelných předmětů se bude 
vždy aktuálně měnit podle zájmů žáků a samozřejmě doplňovat o nové předměty, 
tak jak to možnosti školy a vyučujících dovolí. 

Volitelné předměty jsou nabízeny jak na prvním, tak na druhém stupni 
základní školy a jejich hodinová dotace je plně v souladu se školním učebním 
plánem ( viz tabulace školního  učebního plánu – kapitola 4) 
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Předmět: Anglický jazyk volitelný - 1. ročník 
  

    

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Žák rozumí jednoduchým 
pokynům a otázkám 
učitele, které jsou 
sdělovány pomalu  
a s pečlivou výslovností  
rozumí a reaguje na ně  
verbálně i neverbálně 
 
Žák rozumí obsahu  
jednoduchého krátkého  
mluveného textu, který  
je pronášen pomalu,  
zřetelně a s pečlivou  
výslovností, pokud  
má k dispozici vizuální  
oporu 
 
Žák zopakuje a použije  
slova a slovní spojení,  
se kterými se v průběhu  
výuky setkal 
 

Žák: 
- rozumí a reaguje na 
jednoduché pokyny 
(slovně, gesty, mimikou, 
výtvarně) 
 
- rozumí a vyslovuje 
foneticky správně 
- procvičuje hybnost jazyka 
a rtů hrou  
- rozumí jednoduché 
konverzaci  
- umí opakovat písničky, 
básničky, rýmy, slovíčka, 
krátké věty, poslouchá a 
rozpoznává cvičení na 
anglickou výslovnost           
 
  

Pravidla výslovnosti, 
upevňování správných 
výslovnostních návyků 
Poslech s porozuměním 
(pokyny, jednoduchá 
konverzace) 
Reakce na pokyny 
 
Slovní zásoba podle témat 
(pozdravy, jména, číslovky, 
barvy, zvířata, části těla, dny 
v týdnu, přídavná jména, 
povely, základní předložky) 
 
Poslech s porozuměním 
(básně, písně, říkanky)  
Reprodukce krátkých vět, 
básničky, písničky 
 
 
 

 
            1a 

1f 
1h 
4b 

 
Matematika 
Český jazyk 
Prvouka 
Vv 

 
1.3 
2.2 
3.1 
3.3 
4.1 
4.5 
4.6 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 
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Předmět: Anglický jazyk volitelný - 2. ročník     
Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Žák rozumí 
jednoduchým pokynům 
a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány 
pomalu  
a s pečlivou 

výslovností,  
rozumí a reaguje na ně  
verbálně i neverbálně. 
Žák zopakuje a použije  
slova a slovní spojení, 

se  
kterými se v průběhu  
výuky setkal 
 
Žák rozumí obsahu  
jednoduchého krátkého  
mluveného textu, který  
je pronášen pomalu,  
zřetelně a s pečlivou  
výslovností, pokud  
má k dispozici vizuální  
oporu. 

Žák: 
- reaguje na jednoduché 
pokyny (slovně, gesty, 
mimikou, výtvarně) 
- rozumí a vyslovuje 
foneticky správně, 
potom i čte známé texty, 
procvičuje hybnost 
jazyka a rtů hrou  
- rozumí slovům, 
slovním spojením, 
jednoduché konverzaci           
 
 
 
 
  

Zvuková a grafická podoba 
jazyka 
- základní fonetické znaky 
(pasivně) 
- základní pravidla 
výslovnosti slov 
 
Poslech zvukového 
záznamu:  - poslech 
s porozuměním velmi 
jednoduchých a krátkých 
vět, slovních spojení 
 
Slovní zásoba ve vztahu 
k tematickým okruhům: 
- pozdravy, dovednost 
představit se 
- základní konverzační 
obraty  
- pokyny a reakce na ně 
- užití přídavných jmen 
- tvary některých sloves 
- základní větné konstrukce 
- otázka, odpověď 
- pořádek slov ve větě 
 
 

 
1a 
1f 
1h 
1i 
4b 

 Matematika 
Český jazyk 
Prvouka 
Vv 

1.3 
2.2 
3.1 
3.3 
4.1 
4.5 
4.6 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 

 

  



 432

Předmět: Německý jazyk volitelný - 
1.ročník  
  

        

Očekávané 
výstupy z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák  
- vyslovuje a čte 
správně foneticky  
v přiměřeném 
rozsahu slovní 
zásoby 

Žák 
- rozumí a vyslovuje, 
později i čte foneticky 
správně slova, slovní 
spojení a krátké věty,  
procvičuje odlišné 
zvuky německé 
abecedy 
 
 
 
  

 
Pravidla výslovnosti, upevňování 
správných výslovnostních návyků 
zvuky německé abecedy 
písničky, básničky, rýmy 
rozpočitadla 
 
Slovní zásoba podle témat -
pozdravy, jména, číslovky, barvy, 
zvířata, části těla,  
dny v týdnu, slova podobně 
znějící v češtině a němčině 
slovesa být, mít, pokyny 
přídavná jména 
 
 

 
     PT 1. a 

1. f 
1. h 
 

 
Matematika 
Český jazyk 
Prvouka 
Hv, V 

 
     KK 1.3 

2.2 
3.1 
3.3 
4.1 
4.5 
4.6 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 

 

- rozumí 
jednoduchým 
pokynům a větám, 
adekvátně na ně 
reaguje 

-  reaguje správně 
verbálně i neverbálně 
na jednoduché pokyny, 
odpoví na jednoduché 
otázky  

Poslech s porozuměním (básně, 
písně, říkanky, slovíčka, projev 
učitele, rodilých mluvčích ze 
zvukového záznamu) 
utvoření jednoduché odpovědi na 
otázku 
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- rozlišuje 
grafickou a 
mluvenou podobu 
slova 

- se postupně začíná 
seznamovat se 
základními rozdíly 
grafické podoby 
německých hlásek od 
zvukové 

První pokusy o čtení slov a 
později krátkých vět, složených z 
foneticky procvičené a upevněné 
slovní zásoby, audiovizuální 
podpora recepce  
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Předmět: Německý jazyk volitelný -  2.ročník  
  

        

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák  
- vyslovuje a čte 
správně foneticky  
v přiměřeném 
rozsahu slovní 
zásoby 

Žák: 
- rozumí a vyslovuje, čte 
foneticky správně 
procvičovaná slova, 
slovní spojení, věty a 
krátké texty,  
procvičuje odlišné zvuky 
německé abecedy 
 
 
 
 
  

 
Pravidla výslovnosti, upevňování 
správných výslovnostních návyků, 
zvuky německé abecedy, 
písničky, básničky, rýmy, 
rozpočitadla 
 
Slovní zásoba podle témat 
Čísla 1- 12,  škola, domov, rodina, 
hračky, jídlo, části těla, oblečení, 
některé tradice a svátky 
Slovesa 
Přídavná jména 
 

 
      PT1.a 

1.f 
1.h 
 

Matematika 
Český jazyk 
Prvouka 
V, Hv 

      KK1.3 
2.2 
3.1 
3.3 
4.1 
4.5 
4.6 
5.1 
5.2 
6.1 
6.2 

 

- rozumí 
jednoduchým 
pokynům a větám, 
adekvátně na ně 
reaguje 

-  reaguje správně 
verbálně i neverbálně na 
jednoduché pokyny, 
rozumí jednoduchým 
větám,  odpoví na 
jednoduché otázky 

Poslech s porozuměním (básně, 
písně, říkanky, slovíčka, projev 
učitele, rodilých mluvčích ze 
zvukového záznamu) 
utvoření jednoduché odpovědi na 
otázku 

  

- rozlišuje grafickou 
a mluvenou podobu 
slova 
 

se seznamuje se 
základními rozdíly 
grafické podoby 
německých hlásek od 
zvukové 

Audiovizuální recepce textů, základy 
čtení vět, krátkých textů složených z  
foneticky procvičené a upevněné 
slovní zásoby 
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- pochopí smysl 
jednoduché, 
pomalé konverzace 
dvou osob 
s dostatkem času 
pro porozumění 
 

- rozumí jednoduché 
konverzaci ze zvukového 
záznamu 
 

Poslech s porozuměním krátkých 
rozhovorů rodilých mluvčích ze zvuk. 
záznamu 

  

 
 
 
 
Předmět: programování v Baltíkovi – 3. ročník 
                  
  
Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák: 
 
- využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější periferie 
- pracuje s obrázky 
v obrázkovém 
editoru 

Žák: 
 
- ovládá počítač 
klávesnicí a myší 
- vytváří scény 
s využitím bank 
předmětů 
- kreslí nové předměty 

Režim skládat scénu 
 
- základní pojmy: scéna, 
banka, předmět 
- přesouvání, kopírování, 
ukládání, odstraňování  

1a 
1e 

Výtvarná 
výchova  
- výtvarné pojetí 
  
 Informatika 
- práce 
s počítačem a 
jeho perifériemi 
- práce s 
grafikou 
 

1.5 
2.3 
3.1 
4.1 
5.1 
6.1 
 

 
- ovládá práci 
v programu Baltík3 
v režimu čarovat 
scénu 

 
- orientuje se v rovině  
- rozděluje větší úlohu 
na menší úseky, na 
jednotlivé příkazy 

Režim čarovat scénu 
 
- tlačítka pro pohyb, 
čarování předmětu 
- zadávání příkazů pro 
postavičku kouzelníka 
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- ovládá práci 
v programu Baltík3 
v režimu 
programování pro 
začátečníky 

 
- programuje 
jednoduché úlohy podle 
zadání 
- programuje vlastní 
jednoduché projekty 
 

Režim programování 
pro začátečníky 
- struktura projektu 
- nové prvky 
- bloky příkazů 
 

 
 
Předmět: programování v Baltíkovi – 4. ročník 
  

Očekávané výstupy 
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí složky KK 

Žák: 
- využívá základní 
standardní funkce 
počítače a jeho 
nejběžnější periferie 
- pracuje s obrázky 
v obrázkovém 
editoru 
- uplatňuje základní 
estetická pravidla 

Žák: 
 
- ovládá počítač 
klávesnicí a myší 
- vytváří vlastní banky 
předmětů 
- uplatňuje základní 
estetická pravidla 
 

Grafický editor Paint 
- práce v grafickém 
editoru Paint 
- práce s výřezy 
- transparentnost 

1a 
1e 

Výtvarná 
výchova  
- výtvarné pojetí 
 
 Informatika 
- práce s textem, 
grafikou 
 
Matematika 
početní operace 
s celými čísly 
 

1.5 
2.3 
3.1 
4.1 
4.5 
5.1 
6.1 
 

-  pracuje 
v programu Baltík3 
v režimu 
programování pro 
pokročilé 

- logicky rozčlení 
složitější úseky úlohy 
na jednodušší 
- animuje předměty 
- definuje a používá 
pomocníky 
- používá v programech 
podmínky 

Režim programování 
pro pokročilé 
- animace, prvek náhoda, 
souřadnice 
-  podprogramy 
(pomocníci) 
- podmíněný příkaz If 
- klávesy, konstanty, 



 437

- vytvoří program 
ovládaný pomocí 
kláves  
-  programuje 
jednoduché úlohy podle 
zadání 
- programuje vlastní 
jednoduché projekty 

proměnné 

 
 
 
Předmět: programování v Baltíkovi – 5. ročník 
                  
  
Očekávané výstupy 

z RVP ZV 
Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
Dílčí složky KK 

Žák: 
 
- ovládá práci 
v programu Baltík3 
v režimu 
programování pro 
pokročilé 
- uplatňuje základní 
estetická pravidla 
 

Žák: 
 
- účelně používá 
programovací jazyk 
Baltík3 
- zapíše posloupnost 
příkazů 
- používá v programech 
cykly For, While, Do-
While 
- vytváří multimediální 
prezentace 
-  programuje 
jednoduché výukové 
programy 
- programuje vlastní hry 

Režim programování 
pro pokročilé 
 
- operace s proměnnými 
- cyklus For 
- oblasti 
- cyklus While a Do-While 
- multimédia 
- projekty 

1a 
1e 
1i 
6a 

Výtvarná 
výchova  
- výtvarné pojetí 
 
Informatika 
- práce 
s textem, 
grafikou, 
internetem 
 
Matematika 
- geometrické 
prvky, početní 
operace 
s celými čísly 
 

1.5 
2.3 
3.1 
4.1 
4.2 
4.5 
5.1 
5.4 
6.1 
6.2 
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-  komunikuje 
prostřednictvím 
internetu 
 

 
- komunikuje 
prostřednictvím e-mailu 
- zapojuje se 
prostřednictvím svého 
SGP účtu do soutěží 
tvořivé informatiky 

 
Práce s e-mailem 
 
- komunikace 
prostřednictvím e-mailu 
- projekt tvořivá 
informatika 
- SGP účet 
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Předmět: Pohybové hry - 3. – 5.ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- zvládá základní přípravu 
organismu před pohybovou 
aktivitou 

Žák: 
- zná protahovací a 
napínací cviky, cviky pro 
zahřátí a uvolnění 

- příprava ke sportovnímu 
výkonu –  příprava 
organismu,  zdravotně 
zaměřené činnosti 
- cvičení během  dne, 
rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti 
- tělocvičné pojmy- 
komunikace v TV 
- bezpečnost při sportování 
- základy sportovních her 

1 c 
1 d 
1 g 
4 b 

  2.3 
3.1 
3.2 
3.3 
4.2 
4.3 
4.4 
5.3 
6.1 
6.2 

- podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu 
 

- dbá na správné dýchání 
- zná kompenzační a 
relaxační cviky  
- uplatňuje zásady 
pohybové hygieny 

 Hv – lidové 
písně 
 

- užívá při pohybové 
činnosti základní 
osvojované tělocvičné 
názvosloví 

- zná a užívá základní 
tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, 
tělocvičného nářadí a 
náčiní 
- zná pojmy z pravidel 
sportů a soutěží  

  

- uplatňuje pravidla hygieny 
a bezpečného chování 
v běžném sportovním 
prostředí 

- dodržuje pravidla 
bezpečnosti při sportování 
v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě, ve vodě 

Př – základy 
první pomoci  

- adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka 

- ohlásí vyučujícímu úraz a 
pomáhá při první pomoci 
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Předmět: Matematicko-programátorská praktika -  8. a 9. ročník 
              

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
proměnných 
- užívá logickou úvahu 
a kombinační úsudek 
při řešení úloh a 
problémů a nalézá 
různá řešení 
předkládaných nebo 
zkoumaných situací 
 
 

Žák: 
- užívá logickou úvahu 
a kombinační úsudek 
při řešení úloh a 
problémů a nalézá 
jejich různá řešení 
- matematizuje 
jednoduché reálné 
situace 
- vyřeší daný problém 
aplikací získaných 
matematických 
poznatků a dovedností 
- zdůvodní zvolený 
postup řešení 

Číslo a proměnná 
- úlohy s racionálními i reálnými 
čísly, s proměnnými a výrazy 
- slovní úlohy z praxe, slovní 
úlohy, které lze řešit jednou 
lineární rovnicí s jednou 
neznámou nebo soustavou 
dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 
- početní operace s lomenými 
výrazy 
- úlohy ze „Sbírky úloh 
z matematiky pro ZŠ“, autor 
František Běloun a kolektiv 

1a 
1e 
1i 
6g 

  
 M – logika, 
zpracování 
informací, 
číselné obory 
 
INF – práce 
s PC, využití 
znalostí  z 
programů Word, 
Excel, 
PowerPoint, z 
grafických 
programů 
 
F – řešení 
fyzikálních úloh 
  

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
2.1 
2.2 
2.3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 

- analyzuje a řeší 
problémy 
 

- analyzuje problém, 
rozčlení složitější úlohu 
na kratší úseky a 
vytvoří algoritmické 
řešení 
- využije znalostí 
z matematiky při řešení 
úloh s užitím mat.funkcí 
- převede algoritmus 
řešení jednoduchých 

- Základy programování 
- podmínky IF, IF - ELSE 
- cykly WHILE, FOR 
- práce s proměnnými 
- vstupní a výstupní parametry 
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problémů do 
programovacího jazyka 
-  programuje 
jednoduché výukové 
programy zaměřené na 
matematiku 

 

- analyzuje a řeší 
jednoduché problémy 
- modeluje konkrétní 
situace, v nichž využívá 
matematický aparát 
v oboru reálných čísel 
- řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost 
 

- analyzuje a řeší 
matematické hříčky, 
hlavolamy 
- řeší slovní a 
geometrické úlohy 
kombinatorického 
charakteru  
- řeší a programuje 
matematické hry  

Netradiční úlohy číselné i 
geometrické, úlohy ze 
soutěží, matematické rébusy 
a matematické hry  
- logické a netradiční 
geometrické úlohy využívající 
kombinační a logický úsudek 
- úlohy z matematických 
soutěží: Klokan, Pythagoriáda, 
Matematická olympiáda 
- řešení a programování 
matematických her z internetu, 
z výukového systému 
Moodle,,v programech Smart 
Notebook a v programovacích 
jazycích 

- vytváří funkční vztah 
tabulkou, rovnicí, 
grafem 
- matematizuje 
jednoduché reálné 
situace s využitím 
funkčních vztahů  

- sestrojí grafy funkcí a 
dokáže se v nich 
orientovat 
- využívá dovedností 
algoritmizace problémů 
 

Funkce a grafy 
- závislosti, přiřazování, 
předpisy, tabulky, grafy 
- konstrukce grafů v Excelu a 
programu GEOGEBRA 

  

- řeší úlohy na 
prostorovou 
představivost 

- využívá mat. poznatků 
a znalostí 
algoritmického řešení 

Konstrukční úlohy s využitím 
znalostí z programování 
- konstrukce útvarů 



 442

- analyzuje a řeší 
problémy 

v konstrukčních 
úlohách 

v programech GEOGEBRA,  

- užívá logickou úvahu 
a kombinační úsudek 
při řešení úloh a 
problémů 

- aplikuje a kombinuje 
poznatky a dovednosti 
z různých tematických 
a vzdělávacích oblastí 
 

Příprava na matematické testy 
a IT soutěže 
-  testové úlohy z Kalibra, a 
z celoplošného testování 
- zapojení do vybraných IT 
soutěží 
 

Začlenění průřezových témat  a klíčových kompetencí jsou brány z tabulek Matematika a její aplikace 
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Předmět:  Sportovní hry - 8. a 9. ročník 

Očekávané výstupy z 
RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

samostatně se připraví 
před pohybovou 
činností a ukončí ji ve 
shodě s hlavní činností 
-zatěžovanými svaly 
 

Zná význam rozcvičení a 
strečinku po cvičení a 
aktivně ho provádí 

význam pohybu pro zdraví - 
rekreační  
sport dívek a chlapců 
 

hygiena a bezpečnost při 
pohybových činnostech 

pohybové hry - s různým 
zaměřením; netradiční 
pohybové hry a aktivity 

 
sportovní hry (alespoň dvě 
hry podle výběru školy) - 
herní činnosti jednotlivce, 
herní kombinace, herní 
systémy, utkání podle 
pravidel žákovské kategorie 
 
 další (i netradiční) 
pohybové činnosti (podle 
podmínek školy a zájmu 
žáků) 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 

naplňuje ve školních 
podmínkách základní 
olympijské myšlenky - 
čestné soupeření, 
pomoc 
handicapovaným, 
respekt k opačnému 
pohlavní, ochranu 
přírody při sportu 
 

Při sportování se chová 
čestné a kultivovaně 
 
 

zvládá v souladu 
s individuálními  
předpoklady 
osvojované pohybové 
dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, 
při rekreačních 
činnostech 

Užívá osvojené pohybové 
dovednosti při hře,soutěži i 
rekreaci 
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dohodne se na 
spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a 
dodržuje ji 

Podřizuje své chování 
týmové spolupráci vedoucí 
k úspěchu družstva 

pravidla osvojovaných 
pohybových činností - her, 
soutěží 
 

rozlišuje a uplatňuje 
práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, 
rozhodčího, diváka, 
organizátora 

Uvědomuje si 
zodpovědnost,plynoucí 
z role hráče,rozhodčího 
 
Jako divák se chová 
slušně a kultivovaně 
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Předmět: Chemicko – biologická praktika 8. a 9. ročník 
  

        

Očekávané výstupy z RVP 
ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky KK 

Žák: 
- uvede příklady výskytu 
organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi 
nimi 

Žák: 
- na konkrétních příkladech, které 
sám vybere vysvětlí vztahy mezi 
organismy na základě prostředí ve 
kterém se nacházejí 

Organismy a 
prostředí – 
vzájemné vztahy 
mezi organismy, 
mezi organismy  a 
prostředím, 
populace, 
společenstva, 
přirozené a umělé 
ekosystémy, 
potravní řetězce, 
rovnováha 
v ekosystému 
 
Ochrany přírody a 
životního prostředí 
– globální problémy 
a jejich řešení, 
chráněná území 

5 a,b,c,d   
  
  
  

 

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

- rozliší alespoň tři základní 
ekosystémy, uvede příklady 
populací, společenstev a vysvětlí 
jejich vazby na neživé složky 
ekosystému např. pomocí ekoher   
zapůjčených v ekocentru  nebo 
přímo v terénu 

- vysvětlí podstatu 
jednoduchých potravních 
řetězců v různých 
ekosystémech a zhodnotí 
jejich význam 

- na základě praktických ukázek při 
pravidelných návštěvách ekocentra 
uvádí různé příklady potravních 
řetězců, dokáže vyhodnotit jejich 
význam 

- uvede příklady kladných i 
záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady 
narušení rovnováhy 
ekosystému 

- při pravidelných návštěvách 
ekocentra a různých výstav 
zaměřených na vliv člověka na 
přírodu uvádí a vysvětlí konkrétní 
kladné i záporné vlivy člověka na 
narušení rovnováhy v ekosystému 
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Žák: 
- uvede příklady 

nebezpečných 
chemických látek a 
zásady bezpečné práce 
s nimi 

- vysvětlí symboly běžně se 
vyskytující na 
chemikáliích a běžně 
dostupných látkách 

Žák: 
- zvládá v praxi základní zacházení 

s běžnými chemickými látkami a 
zásady bezpečné práce s nimi 

- rozumí symbolům běžně se 
vyskytujícím na chemikáliích a 
běžně dostupných látkách 

- zná bezpečné zacházení s těmito 
látkami (která žáku patří a nepatří 
do rukou), základní hygienická 
pravidla užívání a skladování 

Bezpečnost 
v chemii, vybavení 
laboratoře 
- bezpečnost 

v chemii 
- označování 

chemických látek, 
chemické nádobí  
(sklo, porcelán, 
kov) 

 
Směsi 
- vznik směsí, 

druhy  a 
oddělování 
složek směsí 

 
Pozorování a 
pokus v chemii 
- chemický děj 
- reakce oxidů, 

kyselin a 
hydroxidů 

 
Soli 
- Výroba vápna, 

malty, betonu, 
sádry 

- První pomoc při 
poleptání 

 

1a 
5b 
5c 
5d 
 

  
  
  
  

 

- rozliší emulzi, pěnu, dým, 
mlhu 

- sestaví jednoduchou 
filtrační aparaturu a 
provede filtraci 

- popíše jednoduchou 
destilační aparaturu a 
vysvětlí princip destilace 

- navrhne postup 
oddělování složek směsí 
existující v našem okolí 

Žák: 
- rozliší a prakticky dokáže připravit 

roztok a různorodou směs 
- dokáže navrhnout oddělování 

základních dvousložkových směsí 
- provede prakticky jednoduchou 

filtraci, usazování, destilaci, 
dekantaci, odpařování a 
krystalizaci 

- namíchá roztok nasycený, 
nenasycený, přesycený a směs o 
dané hmotnostní koncentraci 

- rozliší známé látky podle 
jejich různých vlastností 

- navrhne a provede 
jednoduché chemické 
pokusy a zaznamená 
jejich výsledek 

 

- rozpozná u běžně známých dějů, 
zda dochází k přeměnám látek 

- chápe jednoduché chemické 
zápisy v laboratorním protokolu a 
zaznamenává jednoduchá 
pozorování a závěry 

- zdůvodní první pomoc při - chápe a zvládá prakticky základy 
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zasažení kyselinami nebo 
hydroxidy 

první pomoci při potřísnění 
kyselinou či hydroxidem běžně 
dostupným  

- rozumí rozdílu při výrobě a 
tvrdnutí malty a sádry 

Redoxní reakce, 
elektrolýza 
- Koroze, 

elektrolýza, 
redoxní reakce 

 - vysvětlí pojem koroze, 
uvede příklady činitelů 
ovlivňující její rychlost, 
uvede způsoby ochrany 
před ní 
 

- pozná z podmínek a reaktantů 
jednoduché chemické reakce, zda 
se jedná o redoxní děj či 
elektrolýzu, provede jednoduché 
pokusy 

- podle výsledků reakce a běžných 
podmínek posoudí, zda jde o 
korozi 
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Předmět: Volitelný předmět – Konverzace v anglickém 
jazyce – 8. Ročník 

        

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech s porozuměním: 
Žák 
rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li 
pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Žák 

- rozpozná a porozumí 
známé slovní zásobě a 
frázím vztahující se 
k probíraným tématům 

Probíraná témata:  
1. Rodina, přátelé, domácí mazlíčci, 2. 
Škola, 3. Volnočasové aktivity, 
koníčky, 4. Domov, 5. Halloween, 6. 
Vánoce, 7. Sport, 8. Jídlo a pití, 
stravovací návyky, 9. Kultura, 10. 
Velikonoce, 11. Zvířata, 12. Počasí, 
13. Příroda a životní prostředí, 14. 
Nakupování a móda, 15. Volba 
povolání, 16. Prázdniny a cestování, 
17. Velká Británie, 18. Londýn, 19. 
USA, 20. Svátky a oslavy 

 
1a 
1b 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1i 
1j 
 
3a 
 
4d 
 
6a 
 
 
 

  
 Čj – Práce se 
slovníkem, psaná 
a zvuková 
podoba jazyka. 
Internacionalizmy
. 
 
Hv- Zvuky cizí 
řeči, intonace 
vět, rytmizace. 
         
Z – Reálie 
anglicky 
mluvících zemí. 
 
 M – Číslovky. 
 
 

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 
2.2 
 
3.1 
3.3 
3.4 
3.5  
 
4.1 
4.2 
4.4 
4.5 
4.6 
 

rozumí obsahu jednoduché 
a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace, 
který se týká osvojovaných 
témat 

- rozumí pomalu pronášeným 
otázkám, které souvisejí 
s osvojovanými tématy 
- dokáže pochopit smysl krátkých 
jasných jednoduchých zpráv, 
hlášení, monologů a dialogů 
rodilých mluvčích 

 poslech s porozuměním písní a 
rozhovorů 

 zvuková podoba jazyka - 
pravidla výslovnosti, základní 
výslovnostní návyky 

 slovní a větný přízvuk, intonace 
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Mluvení: 
Žák 
se zeptá na základní 
informace a adekvátně 
reaguje v běžných 
formálních i neformálních 
situacích 

- umí komunikovat 
v jednoduchých běžných 
situacích, zvládne velmi krátkou 
společenskou konverzaci 
- použije základní zdvořilostní 
obraty (oslovení, pozdrav, 
poděkování) 

 nácvik jednoduchých dialogů 
(role play) 

 tvoření jednoduchých otázek a 
odpovědí 

 

  
  
  
  

5.1 
 
6.1 
6.3 
6.4 

mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, volném 
čase a dalších 
osvojovaných tématech 

- umí použít fráze a věty, aby 
byl schopný jednoduchým 
způsobem popsat rodinu a 
sebe, další osoby, vzdělání, 
zaměstnání a životní situace 

 na základě probíraných témat 
rozvíjení dostačující slovní 
zásoby podle probíraných 
témat k ústní komunikaci 

vypráví jednoduchý příběh 
či události, popíše osoby, 
místa a věci ze svého 
každodenního života 

- dokáže souvisle a 
jednoduše hovořit na 
probíraná témata 
zejména má-li k dispozici 
vizuální oporu 

 rozvíjení gramatických jevů 
k realizaci komunikačního 
záměru žáka 

 

Čtení s porozuměním : 
Žák 
rozumí krátkým 
jednoduchým textům 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v nich 
požadované informace 
 

- umí vyhledat konkrétní 
informace 
v jednoduchých 
materiálech (např. 
v inzerátech, 
prospektech, jídelních 
lístcích a jízdních 
řádech) 

- rozumí krátkým 
jednochuchým osobním 
dopisům a e-mailům 

 
 práce s autentickými materiály 

(časopisy, letáky) 
 dopis, e-mail 
 práce se slovníkem 

Psaní: 
Žák 
vyplní základní údaje o sobě 
ve formuláři  

- umí vyplnit jednoduchý 
formulář, který se týká 
jeho osoby  

 ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby 
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napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných 
témat 

- sestaví jednoduchý 
dopis podle 
osvojovaných témat 

 

 pozdrav z prázdnin, přání, 
pozvánka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předmět: : Volitelný předmět – Konverzace v anglickém 
jazyce – 9. Ročník 

        

Očekávané výstupy  
z RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Průřezov
á témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Dílčí 
složky 
KK 

Poslech 
s porozuměním: 
Žák 
rozumí informacím 
v jednoduchých 
poslechových textech, 
jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

Žák 

- rozpozná a porozumí známé 
slovní zásobě a frázím 
vztahující se k probírané 
slovní zásobě 

Probíraná témata:  
1. Kanada, 2. Austrálie a Nový Zéland, 
3. New York, 4. Evropa, 5. Česká 
republika a Praha, 6. Péče o zdraví, 7. 
Pocity a nálady, 8. Narozeniny, 9. 
Společnost a její problémy, 10. 
Moderní technologie a média, 11. 
Věda a technika, 12. Rozdílnost kultur, 
jazyky, 13.Bezpečnost na silnici, 14. 
Život mladých lidí, 15. Americké státy 
(Kalifornie, Florida) 
 

1a 
1b 
1d 
1e 
1f 
1g 
1h 
1i 
1j 
3a 
 
4d 

Čj – Práce se 
slovníkem, psaná 
a zvuková podoba 
jazyka. 
Internacionalizmy. 
 
Hv- Zvuky cizí 
řeči, intonace vět, 
rytmizace. 
 
         
Z – Reálie 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
 
2.2. 
 
3.1 
3.3 
3.4 
3.5 
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rozumí obsahu 
jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či 
konverzace, které se 
týkají osvojovaných 
témat 
 

- rozumí pomalu pronášeným 
otázkám, které souvisejí 
s osvojovanými tématy 

- dokáže pochopit smysl 
krátkých jasných 
jednoduchých zpráv, hlášení, 
monologů a dialogů rodilých 
mluvčích 

 poslech s porozuměním písní 
 zvuková podoba jazyka - 

pravidla výslovnosti, základní 
výslovnostní návyky, vztah 
mezi grafickou a zvukovou 
podobou slov 

 slovní a větný přízvuk, intonace 
 

 
 
6a 
 

anglicky mluvících 
zemí. 
  
  
 

4.1 
4.2 
4.4 
4.5 
4.6 
 
5.1 
 
6.1 
6.3 
6.4 
 
 

Mluvení: 
Žák 

se zeptá na konkrétní 
informace a 
adekvátně reaguje 
v běžných formálních 
i neformálních 
situacích 

- umí komunikovat v jednoduchých 
běžných situacích, zvládne velmi 
krátkou společenskou konverzaci 
- použije základní zdvořilostní 
obraty (oslovení, pozdrav, 
poděkování) 

 nácvik jednoduchých dialogů 
(role play) 

 tvoření jednoduchých otázek a 
odpovědí 

 

mluví o své rodině, 
kamarádech, škole, 
volném čase a dalších 
osvojovaných tématech 

- umí použít fráze a věty, aby byl 
schopný jednoduchým způsobem 
popsat rodinu a sebe, další osoby, 
vzdělání, zaměstnání a další životní 
situace 

 na základě probíraných témat 
rozvíjení dostačující slovní 
zásoby podle probíraných 
témat k ústní komunikaci 

vypráví jednoduchý 
příběh či události; 
popíše osoby, místa a 
věci ze svého 
každodenního života 

- dokáže souvisle a jednoduše 
hovořit na probíraná témata 

 rozvíjení gramatických jevů 
k realizaci komunikačního 
záměru žáka 
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Čtení s porozuměním : 
Žák 
rozumí krátkým 
jednoduchým 
autentickým textům 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v nich 
požadované informace 

- porozumí jednoduchým 
nápisům, pokynům a 
instrukcím, se kterými se 
setkává v každodenním 
životě 

- umí vyhledat konkrétní 
informace v jednoduchých 
materiálech (např. 
v inzerátech, prospektech, 
jídelních lístcích a jízdních 
řádech) 

- rozumí krátkým 
jednochuchým osobním 
dopisům a e-mailům 

 práce s autentickými materiály 
(časopisy, letáky) 

 dopis, e-mail 
 práce se slovníkem 

Psaní: 
Žák 
vyplní základní údaje o 
sobě ve formuláři 
 

- umí vyplnit jednoduchý 
formulář, který se týká jeho 
osoby 

 

 životopis 
 

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

- sestaví jednoduchý dopis 
podle osvojovaných témat 

 ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby 

 pozdrav z prázdnin, přání, 
pozvánka 

 

stručně reaguje na 
jednoduché písemné 
sdělení 

- písemně odpoví na krátké 
sdělení (např. poděkování) 

 písemné poděkování 
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6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 
 

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 
 

Hodnocení žáků by mělo mít nejen funkci srovnávací, ale i motivační. 
Při hodnocení je nutné klást důraz na kladné posuzování vlastních řešení a 

postupů žáků. Je třeba zohledňovat a hodnocením podporovat osobní kreativní 
přístup, který je vedený snahou žáka o vyřešení dané úlohy nebo problému. 

Číselné hodnocení prověrek je vhodné doplňovat i písemnými poznámkami, 
které se týkají posuzování jak slabších, tak i silných stránek žákovy práce. 

Vhodným hodnocením je potřeba podporovat individuální přístup žáka 
k řešení problému v kontextu práce celého kolektivu. A též posuzovat postoj skupiny 
k výkonům jednotlivých spolužáků. 

Při posuzování dovedností seznamuje učitel žáky se zdůvodněním svého 
rozhodnutí, ale rovněž nabízí dětem dostatečný prostor pro sebehodnocení a 
vzájemné hodnocení. 

Čtvrtletní práce klasifikovat na základě percentuelního vyjádření počtu 
získaných bodů. Tím vzniká možnost objektivního porovnání výsledků činností 
jednotlivých žáků v rámci třídy, ale i mezi ročníky. 

Při hodnocení žákova výkonu používáme ve všech ročnících a všech 
předmětech na 1. a 2. stupni kvalitativní hodnocení (tj. klasifikace známkou). U žáků 
se specifickými vzdělávacími potřebami kombinujeme slovní hodnocení s klasifikací. 
Nedílnou součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevů. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o tom, jak danou 
problematiku zvládá, jak s ní dovede zacházet, co se naučil, v čem se zlepšil a 
v čem ještě chybuje. Celkově však nesmí hodnocení vést ke snižování důstojnosti a 
sebedůvěry žáků. 

Učitel do klasifikace a hodnocení vyváženě hodnotí: vědomosti, dovednosti, 
tvořivost žáka, komunikaci, práci s informacemi, postup, atd. Významným prvkem 
procesu učení je práce s chybou. Chyby patří k učení a ke každé lidské činnosti. 
Chyba nemá být zlem, ale příležitostí k procvičení, vysvětlení a následného 
porozumění učiva. Je třeba používat nejrozmanitější způsoby zjišťování vědomostí a 
dovedností žáků. Nikdy není výsledné hodnocení aritmetickým průměrem ze 
získaných známek. 
 
Metody pro získávání podkladů pro hodnocení žáka 

 různé druhy zkoušek ( písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 
 didaktické testy 
 analýza výsledků prací žáků 
 konzultace s ostatními učiteli, s odborníky (psychologové, lékaři, logopedičtí 

pracovníci, speciální pedagogové) 
 projektové metody (slohové, výtvarné práce, hry) 
 rozhovory (se žákem, se zákonnými zástupci žáka, s ostatními učiteli, 

s vedením školy, s výchovným poradcem, se speciálním pedagogem) 
 experimentální práce 
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Při klasifikaci výsledku známkou ve vyučovacích předmětech se hodnotí 
úroveň klíčových kompetencí jedince. Je používaná klasifikační stupnice 1 – 5: 
 
Stupeň 1 – výborný 
Žák: 

 ovládá požadované kompetence uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi 
nimi, uvádí věci do souvislostí 

 samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i 
praktických úkolů 

 myslí logicky správně, v myšlení se projevuje logika a tvořivost 
 jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný 
 jeho grafický projev je přesný 
 výsledky jeho praktických činností jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky 
 pohotově, samostatně využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti, účelně si organizuje práci 
 je schopen samostudia 

 
Stupeň 2 – chvalitebný 
Žák: 

 ovládá požadované kompetence v podstatě uceleně, přesně a úplně 
 podle menších podnětů učitele samostatně uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů 
 myslí logicky a správně 
 ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti 
 grafický projev je bez větších nepřesností 
 výsledky jeho praktických činností mají drobné nedostatky 
 překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele 

 
Stupeň 3 – dobrý 
Žák: 

 má nepodstatné mezery při osvojování si požadovaných kompetencí 
 při vykonávaných požadovaných činnostech projevuje nedostatky, které za 

pomoci učitele koriguje 
 při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb 
 jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé 
 v jeho logice se vyskytují chyby 
 v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti 
 v praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce 

potřebuje občasnou pomoc učitele 
 jeho výsledky práce mají nedostatky 
 vlastní práci organizuje méně účelně 
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Stupeň 4 – dostatečný 
Žák: 

 má závažné mezery při osvojování si požadovaných kompetencí 
 je málo pohotový a má větší nedostatky při provádění požadovaných činností 
 v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, jeho myšlení není tvořivé 
 jeho písemný a ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti 
 při samostatném studiu má velké těžkosti 
 závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit 

 
Stupeň 5 – nedostatečný 
Žák: 

 má závažné a značné mezery při osvojování si požadovaných kompetencí 
 nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané poznatky při praktických 

činnostech 
 neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické 

nedostatky 
 v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti 
 grafický projev má závažné nedostatky 
 závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 
 nedovede samostatně studovat 
 v činnostech je převážně pasivní 

 
Kritéria pro hodnocení  slovní ( týká se žáků s SPU) 
 Ovládnutí úrovně dosažených výstupů a učiva 

 ovládá bezpečně 
 ovládá 
 v podstatě ovládá 
 ovládá s e značnými mezerami 
 neovládá 

 
Úroveň myšlení ( kompetence učení) 

 pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 
 uvažuje celkem samostatně 
 menší samostatnost v myšlení 
 nesamostatné myšlení 
 odpovídá nesprávně na návodné otázky 

 
Úroveň komunikace 

 výstižná, poměrně přesná 
 celkem výstižná, ne dost přesná 
 vyjadřuje se s potížemi 
 nesprávná i na návodné otázky 
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Úroveň ovládnutí ( kompetence sociální, personální a občanské) 
 aktivní, učí se svědomitě, se zájmem 
 učí se svědomitě 
 k učení a práci potřebuje větších podnětů 
 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
 pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 
Úroveň aplikace vědomostí (kompetence k řešení problémů) 

 spolehlivě užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a 
s jistotou 

 dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb 
 s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se 

dopouští 
 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
 praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

 
Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 
prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 
1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré v případě použití slovního 
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle 
pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) 

 prospěl(a) 

Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 neprospěl(a) 

Žák neprospěl, je -li  v některém z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 
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Opravná zkouška 

 Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

 Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí 
klasifikován stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech 

 Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány 
nejpozději do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů 
nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky 
nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší 
vyšší ročník. 

 Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku 
 O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně 

zákonného zástupce. Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném 
termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se neomluví, je 
klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 

 
Dodatečná zkouška 

  

Dodatečnou zkoušku koná žák: 
 který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního 

pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla 
být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve 
výjimečných případech do konce klasifikačního období za druhé pololetí. 

 který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého 
pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla 
být provedena do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. 
Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných 
důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 

 Který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet 
známek ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O 
dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného 
předmětu. 

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou 
školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za 
závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze 
vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří 
po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje 
dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která 
ovlivňuje výkon žáka. 
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Přezkoušení 
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 

předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, 
kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální 
přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce 
žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. 
V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede 
komise do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení 
žáka je nepřípustné. 

 

Komisionální přezkoušení 

 Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad 

 Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
o předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo 

v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským 
úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

o zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je 
žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

o přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu 
stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání. 

 Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. 
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se 
vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu 
podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným 
způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení 
na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

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

 Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. 
Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, 
stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

Sebehodnocení 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a 
perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující 
vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit 
sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci 
klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na 
výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na 
učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do 
dalšího období. 
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6.2 Autoevaluace školy 
 
 
Oblasti 
autevaluace 

 
Cíle a kritéria 
autoevaluace 

 
Nástroje autoevaluace 

Časové 
rozvržení 
evaluačních 
činností 

Vzdělávací 
program 

Mapování 
realizace ŠVP 

pozorování, evidence 
pozorovaných jevů, ankety, 
hospitace, vnější evaluace 

 
průběžně 

Podmínky 
vzdělávání 

Úroveň řízení 
školy 

porady vedení školy, 
pedagogické rady, 
spolupráce s Školskou 
radou, vyhodnocování 
pozitiv a negativ 

 
v období 
pedagogických 
rad 

Prostorové a 
materiální 
podmínky 

pozorování, hospitace, 
požadavky učitelů a rodičů, 
dodržování zákonných 
norem 

 
říjen, duben 

Klima školy ankety, spolupráce 
s žákovskými 
samosprávami a rodiči, 
jednání pedagogických rad 
a vedení školy 

 
v období 
pedagogických 
rad 

Začleňování a 
podpora žáků 

hospitace, podpora 
vzájemné komunikace 
učitelů – vychovatelů – 
výchovného poradce – 
popř. psychologa či 
speciálního pedagoga 
z odborného pracoviště 
 
 

 
 
 
průběžně 

Průběh vzdělávání 
(učitel) 

 

Podpora 
dosahování 
vzdělávacích 
cílů 

hospitace, prezentace 
žákovské práce 

v období 
pedagogických 
rad 

Rozvoj strategií 
učení 

hospitace průběžně 

Rozvoj 
osobnostních a 
sociálních 
způsobilostí 

dotazník žákům, hospitace, 
řízený rozhovor s učiteli a 
žáky 

 
průběžně 

Rozvoj 
praktických 
návyků a 
dovedností 

hospitace, žákovské práce  
průběžně 

Začleňování a 
podpora žáků 

hospitace, rozhovor průběžně 
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Výsledky 
vzdělávání (žák) 

 

Dosahování 
vzdělávacích 
cílů 

rozhovor, hospitace, rozbor 
žákovských 
sebehodnotících  a 
hodnotících výroků, 
spolupráce s odborníky 

 
průběžně 

Projevy strategií 
učení 

hospitace, žákovské práce  
průběžně 

Projevy 
osobnostní a 
soc. 
způsobilostí 

rozhovor, anketa žákům  
průběžně 

Projevy 
praktických 
návyků a 
dovedností 

hospitace, pozorování  
průběžně 

Srovnávací, 
dovednostní a 
znalostní 
testování žáků 

zadávání srovnávacích 
testů 

 
dle sledovaných 
jevů 

 
Vztah rodičů ke škole 

ankety, spolupráce se 
Školskou radou   a 
zřizovatelem 

v období 
pedagogických 
rad a jednání 
ŠR  

 
 
 
Evaluace školy 
 

V souladu se záměry MŠMT zavést komplexní evaluační program a systém 
hodnocení práce škol je stanoven i v naší škole vlastní evaluační program. Jedná se 
o systematické posuzování činnosti školy, jehož výsledky slouží jako zpětná vazba 
ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci školy. 
 
A/ Externí evaluace  
 

Jedná se o evaluaci, která je vedena aktéry, kteří nejsou přímo zapojení do 
aktivity školy s cílem srovnávat výstupy práce školy s jinými subjekty a v konečném 
důsledku nést plnou odpovědnost za kvalitu práce celé školy. 
 
1/ Celostátní testy pro hodnocení dovedností v českém jazyce, matematice  a ve 
studijních dovednostech. 5. + 9. ročníky  
(1 x za školní rok)  
 
2/ Výstupy z jednání Školské rady a Rady rodičů 
(operativně dle konkrétních výstupů) 
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B/ Interní evaluace (autoevaluace) 
 

Jedná se o autoevaluaci, kterou provádějí sami pedagogičtí pracovníci školy. 
Výstupy autoevaluace pomohou verbálně a empiricky uchopit, popř. potvrdit či 
vyvrátit naše intuitivní pedagogické postřehy. Jedná se o to  naučit se kriticky 
hodnotit vlastní práci bez osobní nevraživosti s cílem stále zkvalitňovat  
pedagogickou práci školy. 
 
1/ Základem je pedagogická diagnostika každého vyučujícího a z ní vyplývající 
pedagogická diagnóza, která povede k hodnocení klíčových kompetencí (ne 
k pasivnímu mentorování textů) a k práci s žákovským sebehodnocením. 
 
2/ V závěru každého pololetí provádět srovnávací testy v jednotlivých ročnících       
(5. – 9. ročník) z vybraných předmětů. Výsledky pak analyzovat a porovnat v ročníku, 
s pololetní klasifikací a dále s výsledky externích testů. 
 
3/ Autoevaluace školy z pohledu rodičů. V průběhu každého školního roku podchytit 
názor rodičovské veřejnosti na činnost naší školy a rozkrýt pomocí dotazníkové 
metody základní pedagogické otázky. 
 
4/ Autoevaluace z pohledu dětí. V průběhu každého školního roku dotazníkovou 
metodou zjišťovat názory dětí zejména na školní klima, pocit bezpečí a možnost 
vlastní seberealizace při výuce. 
 
Bod 1 se týká všech pedagogických pracovníků, realizací bodů 2 – 4 budou pověřeni 
vybraní pedagogičtí pracovníci dle didaktických kompetencí a znalostí 
pedagogického výzkumu. 
 
C/ Výsledky evaluačního procesu 
 

Veškeré evaluační a autoevaluační vstupy a výstupy budou zásadně 
projednávány v pedagogické radě naší školy. 

Na závěr školního roku bude vypracována evaluační zpráva s případným 
návrhem na zlepšení pedagogické práce. Následně, dle výsledku, bude zpráva 
obsahovat jak prvky pozitivní motivace (návrhy na osobní ohodnocení, odměny) tak i 
negativní motivace (sankce) pro pedagogické pracovníky naší ško
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