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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání   

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace

ADRESA ŠKOLY:   Křídlovická 30b, Brno, 60300

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  RNDr. Jarmila Bavlnková

KONTAKT:   e-mail: kancelar@zskridlovicka.cz, web: www.zskridlovicka.cz, tel. 543212716

IČ:  48512630

RED-IZO:  600108317   

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Statutární město Brno, Městská část Brno - střed

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Dominikánská 264/2, 60200 Brno

KONTAKTY:   

Dominikánská 264/2, Brno, PSČ: 60200 

Telefon: 542526111 

Internetové stránky: www.stred.brno.cz 

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2021

VERZE SVP:  01

ČÍSLO JEDNACÍ:  Kridl/737/2021

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  31. 8. 2021

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  30. 8. 2021
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................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      RNDr. Jarmila Bavlnková  
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace je škola plně 

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

velké školy.  

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna v širším centru města, na vedlejší ulici. 

2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého, vzdáleného i dalekého okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji 

cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje 0 – 5 

% žáků cizích státních příslušníků. 

2.4 Podmínky školy 

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

školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.

Vyučování probíhá v českém jazyce.

Počet školních budov je 2 - 5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex 

budov, sportovní hřiště. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. Pro 

trávení volného času je k dispozici školní dvůr, hřiště, vyhrazené učebny či studovna. Žákům jsou k 

dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební 

výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola 

poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít pracovních stanic, specializované 

učebny.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, dějepis, fyzika, chemie, ICT, tělesná 

výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Škola spolupracuje s externími specialisty v oblasti katechismu.
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2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 Oblasti autoevaluace 

Evaluační činností jsou všechny plánované a cílené aktivity školy směřující k ověřování, měření, 

posuzování a hodnocení výsledků a změn dosažených ve všech činnostech školy vymezených ve 

školním vzdělávacím programu. Evaluace je zaměřená jak na cílovou, tak na procesní stránku 

práce školy. Zabývá se výsledky výchovně vzdělávací práce, ale také podmínkami pro dosahování 

těchto výsledků; zkoumá také cesty a nástroje, které byly zvoleny pro dosahování cílů. Evaluace 

zkoumá také cíle samé ve vztahu k žákům na jedné straně a k předepsaným státním cílům 

vzdělávání na straně druhé. 

Výsledky sebeevaluace (autoevaluace) slouží k plánování postupných cílů, k úpravě podmínek a k 

volbě nástrojů určených k dosahování cílů. Je zpětnou vazbou ke korekci vlastní činnosti i 

východiskem pro další práci školy. Autoevaluaci provádějí účastníci vzdělávacího procesu - vedení 

školy, učitelé, žáci, rodiče. 

Evaluace má pomáhat učitelům, aby se o výuce i výchově rozhodovali co nejlépe. Aby byli co 

nejpravdivěji informováni o tom, jak jejich škola funguje, jak dobře se daří realizovat ŠVP. 

Evaluace také pomáhá žákům. Výuka i výchova, kterou učitelé systematicky stále zlepšují podle 

toho, jak je účinná, bude žákům lépe vyhovovat. Kromě toho ve škole, kde se stále sleduje 

účinnost v dosahování výchovných a vzdělávacích cílů, učitelé u každého probíraného tématu a 

každé použité metody dobře znají její smysl a cíl. Žáci to dobře poznají a to jim pomáhá chápat a 

přijmout smysl učení a být aktivní. 

Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a 

splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných soudech. Žákům 

musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Hlavním úkolem tedy je, 

aby ve školním vzdělávacím programu s konkrétními úkoly, s jasným a podporujícím hodnocením 

a s péčí o individuální rozvoj každého žáka, výuka mířila k dosahování klíčových kompetencí i 

oborových vzdělávacích výstupů. Zjišťování toho, na jaké úrovni zvládají žáci své cíle, má smysl, 

pokud ho provádíme pravidelně, aby každý zřetelně a včas viděl, o kolik se posunul dopředu nebo 

zda stagnuje. 

Pro aktivní zapojení žáků i učitelů do snahy o kvalitní učení je také důležité, aby do evaluace byli 

vždy aktivně zapojeni sami žáci i učitelé. Své cíle a také hlediska, podle kterých se dobrá práce 

pozná a posuzuje, mají všichni znát předem, aby je mohli do své práce zahrnout. Evaluace a 

autoevaluace má ten smysl, že svěřuje velkou část zodpovědnosti za kvalitu vzdělávání škole a za 

kvalitu učení žákovi. 
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Shrnující závěry z prováděné autoevaluace jsou prezentovány na pedagogických radách a 

současně se stanou součástí analýzy školního roku. Průběžně budeme vyvíjet další evaluační 

nástroje, které budou rozvíjet kvalitu žákovských výstupů a volbu vzdělávacích strategií. 

Pro srovnání zvládnutých kompetencí a obsahu učiva dlouhodobě užíváme testů SCIO. Tyto testy 

umožňují srovnání žáků školy s jejich vrstevníky v jiných školách. Ukázkou úrovně získaných 

kompetencí jsou absolventské projekty deváťáků, které žáci zpracovávají na závěr své školní 

docházky. 

S výsledky jednotlivých evaluačních a autoevaluačních šetření se dále pracuje. Slouží pro 

vyhodnocení stávajícího stavu a jeho porovnání s posledním měření. Slouží i pro korekci dalšího 

rozvoje školy a vzdělávacích aktivit pedagogů i žáků.   

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti 

2.5.3 Nástroje autoevaluace 

analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, 

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné 

hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí   
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2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku.   

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s institucemi:

místní a regionální instituce

neziskové organizace: Spolupráce s Ligou proti rakovině Praha (Český den boje proti rakovině)

obec/město: Účast na projektu Participativní rozpočet do škol

sdružení rodičů a přátel školy

školská rada

školské poradenské zařízení  

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Společné akce žáků a rodičů: projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.  Připravujeme 

tzv. Rodičovské kavárny – neformální setkání k otázkám a tématům, na něž chtějí znát odpověď. 

Na dění ve škole se aktivně podílí rodičovská organizace Křídlo, jejímiž členy se mohou stát všichni 

rodiče a zákonní zástupci žáků.

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark, ples. 

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 72 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %.  

2.9 Dlouhodobé projekty 

Mensa ČR, Den Země, Evropský den jazyků, Jarmark školy, Absolventské projekty žáků, Empík 
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy:

vlastní: s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné 

způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje 
a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 
dalšímu studiu a celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a 
symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a 
kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané 
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k 
učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i 
mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 
naplánuje způsob řešení problémů a využívá k 
tomu vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, 
nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá 
konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby 
řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy
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Výchovné a vzdělávací strategie
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 

osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen 
je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 
logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 
vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 
zvuků a jiných informačních a komunikačních 
prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a 
tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu 
zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a 
technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k 
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální • 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

• 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

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé 
třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají 
a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 
dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské • respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 
vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
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Výchovné a vzdělávací strategie
ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti 
fyzickému i psychickému násilí

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony 
a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i 
historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a 
environmentální problémy, respektuje požadavky 
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 
podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 
vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné 
nebo nové pracovní podmínky

• 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

• využívá znalosti a zkušenosti získané v 
jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, 
činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a 
profesním zaměření

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k 
uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení

Kompetence digitální • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace 
a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti; samostatně 
rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či 
řešený problém použít

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a 
sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají 
konkrétní situaci a účelu
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Výchovné a vzdělávací strategie
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje 

různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 
prostředků

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil 
práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil 
či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil 
výsledky své práce

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

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost 
zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na 
jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; 
při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně – plán pedagogické  

 podpory 

- Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka informuje vyučující daného předmětu 

třídního učitele a výchovného poradce. 

- Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP). Plán 

pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se 

účastní i vyučující jiných předmětů. Tvorba PLPP a IVP vychází z Vyhlášky č. 27/2016 sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

- S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující 

žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP 

jmenovaní potvrdí svým podpisem. 

- Poskytování podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci s ostatními 

vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby třídní učitel za metodické podpory 

výchovného poradce, školního speciálního pedagoga a školního psychologa plán pedagogické 

podpory průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě 
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plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k 

naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce 

doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a 

úpravách dle potřeb žáka.  

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

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami (IVP) 

 - V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, 

výchovný poradce, školní speciální pedagog nebo školní psycholog doporučí zákonnému zástupci 

žáka návštěvu školského poradenského zařízení. 

- Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení. 

- Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího 

plánu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

- Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými 

zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími 

dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením 

výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení 

doporučení. 

- S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

- Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění 

IVP podepíší. 

- Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně 

vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného 

poradce, školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa individuální vzdělávací plán 

průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

- Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího 

plánu. 

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a 

úpravách dle potřeb žáka. 
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- Stejný postup platí, i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského 

zařízení i bez vyzvání školy 

Úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP 

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané 

výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah, tak, aby byl zajištěn soulad mezi 

vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení 

jejich osobního maxima. 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s 

lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné 

přizpůsobit i výběr učiva. 

K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). Části vzdělávacích 

obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý 

vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, 

který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: 

problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného 

a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, 

pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; 

krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; 

nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a 

vnímat souvislosti. 

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s 

lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s 

využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně 

pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, 

podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora 

poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Specifikace provádění podpůrných opatření  
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Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 

využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 

zejména: 

Metody výuky (pedagogické postupy) 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi, 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů, 

- podpora poznávacích procesů žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, paměti), 

- respektování míry nadání žáka a jeho specifika, 

- orientace na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na práci s 

textem a obrazem, 

- orientace na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování 

vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování, 

- individualizace výuky (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik 

žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování, princip multisenzorického přístupu, 

nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch, opakované vracení se ke klíčovým 

pojmům a dovednostem aj.), 

- respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů, 

- zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich plnění, 

- zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí žáka a prostředí, ze kterých žák přichází do 

školy, 

- intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka. 

Organizace výuky 

- střídání forem a činností během výuky, 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky, 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky, 
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- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka, 

- změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem 

k charakteru výuky a potřebám žáků, 

- nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka, 

- organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí a stáží. 

Hodnocení žáka 

- využívání různých forem hodnocení žáka, 

- hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka), 

- práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu 

rozvoje dovedností a vědomostí žáka, 

- podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení), 

- zohlednění sociálního kontextu hodnocení, hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení úspěšnosti 

žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání, 

- z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po 

žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria, 

- formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáka a je pro něj 

informativní a korektivní, 

- celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení žáka, tak 

zejména jeho pokroky ve vzdělání. 

Předměty speciálně pedagogické péče 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny 

podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory tyto předměty 

speciálně pedagogické péče: logopedická intervence pro žáky se závažnými poruchami řeči, 

ergoterapie pro žáky s tělesným postižením a práce s počítačem pro žáky s tělesným postižením. 

Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům 

žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.“ 

Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka, 
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- respektování zvláštností a možností žáka, 

- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev, 

- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry, 

- možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné, 

- v případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací plán, 

- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků, 

- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat 

s ostatními, 

- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci, 

- nutnost spolupráce s rodiči, 

- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný, 

- dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa.

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

Zapojení dalších osob a subjektů 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho 

zákonného zástupce a školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

Poradenskou podporu těmto žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zajišťuje školní 

poradenské pracoviště, které tvoří: 

- školní metodik prevence, 

-výchovný poradce, 

- třídní učitelé, 

-školní psycholog a 

- školních speciální pedagog.
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Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky

v oblasti metod výuky

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání

v oblasti hodnocení 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

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

Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele nebo 

rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a 

závěrů vyšetření. 

Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni 

k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch předmětech, které reprezentují 

nadání dítěte. 

Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory nadaného a mimořádně nadaného žáka  

- S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující 

žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP 

jmenovaní potvrdí svým podpisem. 

- Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně 

vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za metodické podpory výchovného poradce plán 

pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s potřebami žáka. Nejpozději po 3 měsících 

od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické 

podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. 

Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci 

žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 
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- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a 

úpravách dle potřeb žáka. 

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

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu mimořádně nadaného žáka 

- V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující výchovný 

poradce doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. 

- Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení 

- Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího 

programu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 

programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

- Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými 

zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími 

dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením 

výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení 

doporučení. 

- S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

- Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění 

IVP podepíší. 

- Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně 

vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného 

poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka. 

- Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího 

plánu. 

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a 

úpravách dle potřeb žáka. 

- Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského 

zařízení i bez vyzvání školy. 

Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku 

 - Zákonný zástupce žáka požádá o přeřazení do vyššího ročníku. 
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- Ředitel školy jmenuje komisi pro přeřazení žáka do vyššího ročníku. 

- Ředitel školy stanoví termín konání zkoušky v dohodě se zletilým žákem nebo zákonným 

zástupcem 

- Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky. 

- Žák vykoná zkoušku před komisí. 

- Komise určí hlasováním výsledek zkoušky. 

- Škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 

- Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. 

- V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Specifikace provádění podpůrných opatření  

 Metody výuky (pedagogické postupy) 

- obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích 

předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu pro nadané a mimořádně nadané žáky, 

- využívání individuální a skupinové projektové práce, 

- povzbuzovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma 

vzdělávání nabízí. 

- pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka 

nestandardních problémových úloh) 

- respektování pracovního tempa a zájmů žáka 

- podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů 

napomáhání osobnostnímu rozvoji těchto žáků, zapojovat je do kolektivních činností, vést je 

k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. 

Úprava obsahu vzdělávání 
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- obohacování učiva {dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu podle 

charakteru nadání žáka, 

- prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace, 

- zadávání specifických úkolů, projektů (na složitější a abstraktnější úrovni), 

- příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol. 

Organizace výuky 

-  předčasný nástup dítěte ke školní docházce, 

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech, 

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v 

jiné škole, 

- nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit. 

- vnitřní diferenciace žáka v některých předmětech, např. cizí jazyk, volitelné předměty 

- přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na 

základě zkoušky před komisí 

- žáci se účastní olympiád, soutěží nejen školních, ale i regionálních nebo krajských, 

- žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní 

uměleckou školou. 

- pestrá nabídka volitelných předmětů, kde si žáci volí studium podle svého zájmu a mohou 

rozvíjet svůj talent v oborech, kde pro to mají předpoklady, 

- spolupráce se sportovním klubem.

Zodpovědné osoby a jejich role:  

Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu třídního 

učitele a výchovného poradce. 

- Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán 

pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se 

účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka.
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Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

obohacování vzdělávacího obsahu

zadávání specifických úkolů, projektů

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol  

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

1. 
ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj 
schopností 
poznávání

HV , 
M , 
PČ , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
PČ , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
PČ , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
PČ , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
PČ , 
TV , 

VV , Č 

ČaSP , 
F , HV 
, M , 
TV , 

VV , Č 

ČaSP , 
F , HV 
, M , 
TV , 
VZ , 

VV , Č 

ČaSP , 
F , HV 
, M , 
TV , 
VZ , 

VV , Č 

ČaSP , 
F , HV 
, M , 
TV , 

VV , Č 
, SH , 
SČ , 
SM 

Sebepoznání a 
sebepojetí

A , HV 
, M , 
PČ , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

A , HV 
, M , 
PČ , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

A , HV 
, M , 
PČ , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

A , HV 
, M , 
PČ , 
Při , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

A , HV 
, M , 
PČ , 
Při , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

A , D , 
HV , 

M , Př 
, TV , 
VO , 

VV , Č 
, OSV 

A , D , 
HV , 

M , Př 
, TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Č 
, OSV 
, R , N 

A , D , 
HV , 
Ch , 

M , Př 
, TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Č 
, OSV 
, R , N 

A , D , 
HV , 
Ch , 

M , Př 
, TV , 
VO , 

VV , Č 
, OSV 
, R , 

SH , N 
, SM 

Seberegulace a 
sebeorganizace

HV , 
M , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
Při , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
Při , 
TV , 

VV , Č 

ČaSP , 
HV , 

M , Př 
, TV , 
VO , 

VV , Č 
, OSV 

ČaSP , 
HV , 

M , Př 
, TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Č 
, OSV 

ČaSP , 
HV , 

M , Př 
, TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Č 
, OSV 

ČaSP , 
HV , 

M , Př 
, TV , 
VO , 

VV , Č 
, OSV 
, SH , 
SM 

Psychohygiena HV , 
M , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
Při , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
Při , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
M , 
TV , 
VO , 

VV , Č 
, OSV 

HV , 
M , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Č 

HV , 
M , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Č 

HV , 
M , 
TV , 
VO , 

VV , Č 
, OSV 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

1. 
ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
, OSV , OSV , SH , 

SM 
Kreativita HV , 

PČ , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
PČ , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
PČ , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
IT , PČ 
, TV , 
VV , Č 

HV , 
IT , PČ 
, TV , 
VV , Č 

ČaSP , 
HV , 

IT , M 
, TV , 
VV , Č 

ČaSP , 
HV , 

IT , M 
, TV , 
VZ , 

VV , Č 

ČaSP , 
HV , 

IT , M 
, TV , 
VZ , 

VV , Č 

ČaSP , 
HV , 

IT , M 
, TV , 
VV , Č 
, SH , 
SČ , 
SM 

Poznávání lidí HV , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
TV , 

VV , Č 
, OSV 

HV , 
TV , 
VZ , 

VV , Č 
, OSV 
, R , N 

HV , 
TV , 
VZ , 

VV , Č 
, OSV 
, R , N 

HV , 
TV , 

VV , Č 
, OSV 
, R , 

SH , N 
Mezilidské 
vztahy

A , HV 
, PRV 
, TV , 
VV , Č 

A , HV 
, PRV 
, TV , 
VV , Č 

A , HV 
, PRV 
, TV , 
VV , Č 

A , HV 
, TV , 
VV , Č 

A , HV 
, TV , 
VV , Č 

A , HV 
, M , 
Př , 
TV , 
VO , 

VV , Z 
, Č , 
OSV 

A , HV 
, M , 
Př , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , 
OSV 

A , HV 
, Ch , 
M , Př 
, TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , 
OSV 

A , HV 
, Ch , 
M , Př 
, TV , 
VO , 

VV , Z 
, Č , 

OSV , 
SH , 
SM 

Komunikace HV , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
Při , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
Při , 
TV , 

VV , Č 

D , HV 
, M , 
TV , 
VO , 

VV , Z 
, Č , 
OSV 

D , HV 
, M , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , 

OSV , 
R , N 

D , HV 
, M , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , 

OSV , 
R , N 

D , HV 
, M , 
TV , 
VO , 

VV , Z 
, Č , 

OSV , 
R , SH 
, N , 
SČ , 
SM 

Kooperace a 
kompetice

M , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

M , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

M , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

M , 
TV , 

VV , Č 

M , 
TV , 

VV , Č 

M , 
TV , 
VO , 

VV , Č 
, OSV 

M , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Č 
, OSV 
, R , N 

Ch , 
M , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Č 
, OSV 
, R , N 

Ch , 
M , 
TV , 
VO , 

VV , Č 
, OSV 
, R , 

SH , N 
, SČ , 
SM 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

1. 
ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
Řešení 
problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

M , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

M , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

M , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

IT , M 
, TV , 
Vl , 

VV , Č 

IT , M 
, TV , 
Vl , 

VV , Č 

IT , M 
, TV , 
VV , Č 

IT , M 
, TV , 
VZ , 

VV , Č 

IT , M 
, TV , 
VZ , 

VV , Č 

IT , M 
, TV , 
VV , Č 
, SH , 
SM 

Hodnoty, 
postoje, 
praktická etika

M , 
PRV , 
TV , Č 

M , 
PRV , 
TV , Č 

M , 
PRV , 
TV , Č 

M , 
TV , Č 

M , 
TV , Č 

M , 
TV , Č 
, OSV 

M , 
TV , 

VZ , Č 
, OSV 

M , 
TV , 

VZ , Č 
, OSV 

M , 
TV , Č 
, OSV 
, SH , 
ChBP 
, SČ , 
SM 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská 
společnost a 
škola

PČ , 
PRV , 
VV , Č 

PČ , 
PRV , 
VV , Č 

PČ , 
PRV , 
VV , Č 

PČ , 
Vl , 

VV , Č 

PČ , 
Vl , 

VV , Č 

D , F , 
Př , 

VV , Z 
, Č 

D , F , 
Př , 
VZ , 

VV , Z 
, Č 

D , F , 
Ch , 
Př , 
VZ , 

VV , Z 
, Č 

D , F , 
Ch , 
Př , 

VV , Z 
, Č 

Občan, 
občanská 
společnost a 
stát

PRV , 
VV , Č 

PRV , 
VV , Č 

PRV , 
VV , Č 

Při , 
Vl , 

VV , Č 

Při , 
Vl , 

VV , Č 

D , 
VO , 

VV , Z 
, Č 

D , 
VO , 

VV , Z 
, Č 

D , 
VO , 

VV , Z 
, Č 

D , 
VO , 

VV , Z 
, Č 

Formy 
participace 
občanů v 
politickém 
životě

PRV , 
Č 

PRV , 
Č 

PRV , 
Č 

Č Č D , M 
, Č 

D , M 
, Č 

D , M 
, Č 

D , M 
, Č , 
SM 

Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování

M , 
PRV , 

Č 

M , 
PRV , 

Č 

M , 
PRV , 

Č 

M , Č M , Č M , Č M , Č M , Č M , Č 
, SM 

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

A , HV 
, PRV 
, TV , 
VV , Č 

A , HV 
, PRV 
, TV , 
VV , Č 

A , HV 
, PRV 
, TV , 
VV , Č 

A , HV 
, Při , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

A , HV 
, Při , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

A , D , 
F , HV 
, Př , 
TV , 

VV , Z 
, Č 

A , D , 
F , HV 
, Př , 
TV , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , R 

, N 

A , D , 
F , HV 
, Ch , 
Př , 
TV , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , R 

, N 

A , D , 
F , HV 
, Ch , 
Př , 
TV , 

VV , Z 
, Č , R 
, SH , 
ChBP 
, N , 
SČ 

Objevujeme 
Evropu a svět

HV , 
PRV , 

HV , 
PRV , 

HV , 
PRV , 

HV , 
VV , Č 

HV , 
VV , Č 

HV , 
M , 

HV , 
M , 

HV , 
M , 

HV , 
M , 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

1. 
ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
VV , Č VV , Č VV , Č VO , 

VV , Z 
, Č 

VO , 
VV , Z 
, Č , R 

, N 

VO , 
VV , Z 
, Č , R 

, N 

VO , 
VV , Z 
, Č , R 
, N , 
SM 

Jsme Evropané Č Č Č Č Č D , M 
, VO , 

Č 

D , M 
, VO , 
Č , R , 

N 

D , M 
, VO , 
Č , R , 

N 

D , M 
, VO , 
Č , R , 

N , 
SM 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní 
diference

HV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
TV , 

VV , Č 

D , HV 
, Př , 
TV , 

VV , Z 
, Č 

D , HV 
, Př , 
TV , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , R 

, N 

D , HV 
, Př , 
TV , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , R 

, N 

D , HV 
, Př , 
TV , 

VV , Z 
, Č , R 
, SH , 

N 
Lidské vztahy HV , 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

HV , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

HV , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

HV , 
Př , 
TV , 
VO , 

VV , Z 
, Č 

HV , 
Př , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Z 
, Č 

HV , 
Ch , 
Př , 
TV , 
VO , 
VZ , 

VV , Z 
, Č 

HV , 
Ch , 
Př , 
TV , 
VO , 

VV , Z 
, Č , 
SH , 
SČ 

Etnický původ HV , 
PRV , 
VV , Č 

HV , 
PRV , 
VV , Č 

HV , 
PRV , 
VV , Č 

HV , 
Při , 

VV , Č 

HV , 
Při , 

VV , Č 

HV , 
VV , Č 

HV , 
VV , Č 
, R , N 

HV , 
VV , Č 
, R , N 

HV , 
VV , Č 
, R , N 

Multikulturalita A , 
PRV , 

Č 

A , 
PRV , 

Č 

A , 
PRV , 

Č 

A , Vl 
, Č 

A , Vl 
, Č 

A , VO 
, Č 

A , VO 
, Č 

A , VO 
, Č 

A , VO 
, Č 

Princip 
sociálního smíru 
a solidarity

Č Č Č Č Č ČaSP , 
Č 

ČaSP , 
Č 

ČaSP , 
Č 

ČaSP , 
Č 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy PRV , 

TV , 
VV , Č 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

Při , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

Při , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

F , Př , 
TV , 

VV , Č 

F , Př , 
TV , 

VV , Č 

F , Ch 
, Př , 
TV , 

VV , Č 

F , Ch 
, Př , 
TV , 

VV , Č 
, SH 

Základní 
podmínky života

PRV , 
TV , 

VV , Č 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

TV , 
VV , Č 

TV , 
VV , Č 

D , TV 
, VV , 

Č 

D , TV 
, VZ , 
VV , Č 

D , TV 
, VZ , 
VV , Č 

D , TV 
, VV , 
Č , SH 

, 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

1. 
ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
ChBP 

Lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí

PČ , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

PČ , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

PČ , 
PRV , 
TV , 

VV , Č 

PČ , 
TV , 

VV , Č 

PČ , 
TV , 

VV , Č 

F , TV 
, VO , 
VV , Z 

, Č 

F , TV 
, VO , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , R 

, N 

F , TV 
, VO , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , R 

, N 

F , TV 
, VO , 
VV , Z 
, Č , R 
, SH , 

N 
Vztah člověka k 
prostředí

PRV , 
TV , 

VV , Č 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

PRV , 
TV , 

VV , Č 

Při , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

Při , 
TV , 
Vl , 

VV , Č 

D , Př 
, TV , 
VV , Z 

, Č 

D , Př 
, TV , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , R 

, N 

D , Ch 
, Př , 
TV , 
VZ , 

VV , Z 
, Č , R 

, N 

D , Ch 
, Př , 
TV , 

VV , Z 
, Č , R 
, SH , 
ChBP 

, N 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení

PRV , 
Č 

Č PRV , 
Č 

Při , 
Vl , Č 

Při , 
Vl , Č 

D , F , 
M , Př 
, VO , 
Z , Č 

D , F , 
M , Př 
, VO , 
VZ , Z 

, Č 

D , F , 
Ch , 

M , Př 
, VO , 
VZ , Z 

, Č 

D , F , 
Ch , 

M , Př 
, VO , 
Z , Č , 
ChBP 
, SM 

Interpretace 
vztahu 
mediálních 
sdělení a reality

PRV , 
Č 

PRV , 
Č 

PRV , 
Č 

IT , Vl 
, Č 

IT , Vl 
, Č 

IT , M 
, VO , 
Z , Č 

IT , M 
, VO , 
Z , Č 

IT , M 
, VO , 
Z , Č 

IT , M 
, VO , 
Z , Č , 
ChBP 
, SM 

Stavba 
mediálních 
sdělení

Č Č Č Č Č Č Č Č Č , SČ 

Vnímání autora 
mediálních 
sdělení

   IT IT IT IT IT IT 

Fungování a vliv 
médií ve 
společnosti

TV TV TV TV TV Př , 
TV 

Př , 
TV 

Ch , 
Př , 
TV 

Ch , 
Př , 
TV , 
SH 

Tvorba 
mediálního 
sdělení

VV , Č VV , Č VV , Č VV , Č VV , Č VV , Č VV , Č VV , Č VV , Č 
, SČ 

Práce v 
realizačním 
týmu

A , HV 
, PČ , 
PRV , 
VV , Č 

A , HV 
, PČ , 
PRV , 
VV , Č 

A , HV 
, PČ , 
PRV , 
VV , Č 

A , HV 
, IT , 
PČ , 

VV , Č 

A , HV 
, IT , 
PČ , 

VV , Č 

A , HV 
, IT , 
VO , 

VV , Č 

A , HV 
, IT , 
VO , 

VV , Č 

A , HV 
, IT , 
VO , 

VV , Č 

A , HV 
, IT , 
VO , 

VV , Č 
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3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
A Anglický jazyk
Č Český jazyk a literatura

ČaSP Člověk a svět práce
Ch Chemie

ChBP Chemicko-biologická praktika
D Dějepis
F Fyzika

HV Hudební výchova
IT Informatika
M Matematika
N Německý jazyk

OSV Osobnostní a sociální výchova
PČ Pracovní činnosti
Př Přírodopis
Při Přírodověda

PRV Prvouka
R Ruský jazyk
SČ Seminář z českého jazyka
SH Sportovní hry
SM Seminář z matematiky
TV Tělesná výchova
Vl Vlastivěda
VO Výchova k občanství
VV Výtvarná výchova
VZ Výchova ke zdraví
Z Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. 

stupeň

Vzdělávací 
oblast

Předmět

1. 
ročník

1. 
ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

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

Anglický jazyk 
BRNO

0+1 0+2 3 3 3 9+3     

Český jazyk a 
literatura

7+2 7+1 7+1 6+1 6+1 33+6 4 4 4 4 16

Další cizí jazyk 
• Ruský 

jazyk
• Němec

ký jazyk

      2 2 2 6

OSV 
• Osobno

stní a 
sociální 
výchov
a

     0+1 0+1 0+1 0+1 0+4

Jazyk a 
jazyková 
komunikace

Volitelné 
předměty 

• Sportov

        0+1 0+1
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Vzdělávací 
oblast

Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. 

stupeň
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
ní hry

• Chemic
ko-
biologic
ká 
praktik
a

• Seminá
ř z 
českéh
o jazyka

• Seminá
ř z 
matem
atiky

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 4+1 3+1 4+1 4+1 15+4Matematika 
a její 
aplikace

Matematika 
RVMPP

      4+2 4+2 4+1 4+1 16+6

Informatika Informatika    1 1 2 1 1 1 1 4

Prvouka 1+1 1+1 1+1   3+3     

Přírodověda    2 2 4     

Člověk a 
jeho svět

Vlastivěda    2 2 4     

Člověk a 
společnost

Dějepis      2 2 1+1 1 6+1
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Vzdělávací 
oblast

Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. 

stupeň
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
Výchova k 
občanství

     1 1 1 1 4

Fyzika      2 1 2 2 7

Chemie        1+1 1+1 2+2

Přírodopis      2 2 1 2 7

Zeměpis      1+1 1+1 1+1 1+1 4+4

Člověk a 
příroda

Zeměpis 
RVMPP

      2 1 2 1 6

Hudební 
výchova

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4

Výtvarná 
výchova

1 1 2 1 2 7 2 1 1 1 5

Umění a 
kultura

Výtvarná 
výchova RVMPP

      1 1 1 2 5

Tělesná 
výchova

2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8Člověk a 
zdraví

Výchova ke 
zdraví

      1 1  2

Člověk a svět 
práce

     0+1 1 1 1 3+1Člověk a 
svět práce

Pracovní 
činnosti

1 1 1 1 1 5     

Celkem hodin 21 1 22 2 24 3 25 3 26 3 111+19 29 9 29 8 32 8 32 8 132+23
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Anglický jazyk 
Zařazení průřezových témat: 
Osobnostní a sociální výchova - OSV (1. - 9.r.) 
- Sebepoznání a sebepojetí (práce s informacemi o sobě, rodině), 
- Poznávání lidí (informace o spolužácích), 
- Komunikace, 
- Kooperace a kompetice. 
Výchova demokratického občana - VDO (7. - 9. r.) 
- Občanská společnost a škola (školní řád, pravidla), 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VEGS (6. - 9. r.) 
- všechna témata VEGS (rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace) 
Multikulturní výchova - MKV (6. - 9. R.) 
- Kulturní diference (reálie), 
- Etnický původ (životní příběhy). 
Environmentální výchova - ENV (6. - 9.R.) 
- všechna témata tohoto průřezového tématu (projekty, články, diskuze) 
Mediální výchova - MV (9.r.) 
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (články, reklamy), 
- Stavba mediálních sdělení (zprávy, zpravodajství), 
- Fungování a vliv médií ve společnosti (texty, kvízy). 
Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
Při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení uplatňujeme speciálněpedagogické postupy a způsoby práce v průběhu celého vyučování na základě 
doporučení školského poradenského pracoviště. 
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Chemie 
Žák by měl studovat tak, aby:  

• byl aktivním, samostatným a tvořivým činitelem učebního procesu 
• získal chemické vědomosti, dovednosti a návyky s ohledem na své zapojení do občanského života a prostředí, které ho obklopuje 
• získával a rozvíjel dovednost praktické dovednosti při manipulací s laboratorní technikou 
• rozvíjel kritické myšlení a logické uvažování 
• respektoval a chránil životní prostředí, přírodní a lidské výtvory 
• snažil se o trvale udržitelný rozvoj 
• aplikoval chemické poznatky v praxi 
• používal s porozuměním základní chemickou terminologii 
• jednal lokálně, myslel globálně . 

Předmět významným způsobem přispívá k dosažení řady kompetencí žáka vymezených v průřezových tématech RVP:  
• Výchova demokratického občana 
• vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod 
• vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní 

odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků 
• rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti 
• prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 
• vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 
• seznamuje s příčinami a důsledky globálních problémů lidstva  

Multikulturní výchova (MV)  
• podpora utváření pozitivních mezilidských vztahů (spolupráce, tolerance) 
• ukazuje cestu ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance) 

Environmentální výchova (EV) 
• vede k uvědomování podmínek života a možnosti jeho ohrožení (chemické havárie) 
• vede k myšlení pro trvale udržitelný rozvoj 
• vede k angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, 

Mediální výchova (MdV) 
• kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů dat a informací z aktuálního dění ve světě vědy i 
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Chemie 
běžného života 

• vede ke sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy 
• práce s internetem 

Osobní a sociální výchova (OSV) 
• získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích 
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

  Nejsou 
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5 Učební osnovy 
5.1 Anglický jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
1 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 24

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu 1. stupeň

V rámci předmětu si žáci osvojují jazykové prostředky a řečové dovednosti, rozvíjejí své  komunikační 
schopnosti a zároveň poznávají společenská a kulturní specifika jiných zemí, zvláště anglicky mluvících, učí 
se tyto odlišnosti chápat a tolerovat.
2. stupeň
Předmět Anglický jazyk vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně 
vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vyjadřovat se a uplatňovat i prosazovat výsledky svého 
poznávání. Přispívá také k chápání a objevování skutečností přesahujících oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 
v rámci integrované Evropy a světa. Přispívá ke zvýšení mobility v osobním životě, ve studiu i v budoucím 
pracovním uplatnění. Pomáhá žákům poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné 
kulturní tradice. Vede žáka k porozumění a toleranci a vytváří podmínky pro spolupráci škol na 
mezinárodních projektech.

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

Výuka anglického jazyka v 1. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Jde především o 
probuzení zájmu dítěte o studium tohoto cizího jazyka a o vytvoření a udržení pozitivního vztahu k tomuto 
předmětu.
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Název předmětu Anglický jazyk
Hodiny anglického jazyku jsou prokládány hrami a písničkami. K tomu jsou využívány receptivní, 
produktivní a interaktivní řečové dovednosti mezi ně patří: porozumění obrázku, poslech, opakování slov a 
krátkých vět, jednoduchá dramatizace, rozhovor.
Dále je výuka postupně rozšiřována s ohledem na věk žáků a jejich jazykovou vyspělost. Důraz je kladen na 
komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky.
Výuka probíhá ve třídách, které jsou vybaveny pro vyučování angličtiny.
Anglický jazyk je vyučován od 3. do 9. ročníku 3 hodiny týdně, v 1. ročníku jednu hodinu a ve 2. ročníku dvě 
hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:

• vybírá a využívá vhodné způsoby, strategie, plánuje, organizuje vlastní učení
• vyhledává a třídí informace
• uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a 

kulturní jevy
• posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení

Kompetence k řešení problémů:
• rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení
• vyhledá informace vhodné k řešení problému
• řeší problémy samostatně
• kriticky myslí, je schopen obhájit svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
• naslouchá ostatním, porozumí, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor, 

argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a 

komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je využíváme
• využívá informační a komunikační prostředky ke komunikaci s okolním světem
• využívá komunikativní dovednosti k vytváření vztahů

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

Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu Anglický jazyk
• spolupracuje ve skupině, spoluvytváří pravidla práce v týmu
• přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí
• poskytne dle svých možností účinnou pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby při učení a při zapojení do života školy a 

do společnosti
• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah
• vytváří a upravuje digitální obsah
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci a zkvalitnil výsledky své práce

Kompetence pracovní:
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Zařazení průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova - OSV (1. - 9.r.)
- Sebepoznání a sebepojetí (práce s informacemi o sobě, rodině),
- Poznávání lidí (informace o spolužácích),
- Komunikace,
- Kooperace a kompetice.
Výchova demokratického občana - VDO (7. - 9. r.)
- Občanská společnost a škola (školní řád, pravidla),
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VEGS (6. - 9. r.)
- všechna témata VEGS (rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace)
Multikulturní výchova - MKV (6. - 9. R.)
- Kulturní diference (reálie),
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Název předmětu Anglický jazyk
- Etnický původ (životní příběhy).
Environmentální výchova - ENV (6. - 9.R.)
- všechna témata tohoto průřezového tématu (projekty, články, diskuze)
Mediální výchova - MV (9.r.)
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (články, reklamy),
- Stavba mediálních sdělení (zprávy, zpravodajství),
- Fungování a vliv médií ve společnosti (texty, kvízy).
Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení uplatňujeme speciálněpedagogické postupy a způsoby 
práce v průběhu celého vyučování na základě doporučení školského poradenského pracoviště.

Způsob hodnocení žáků 1. stupeň
Hodnocení žáka je nedílnou součástí vyučovacího procesu. Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, 
prostřednictvím, které získá žák informace o tom, co umí, co se naučil, v čem by se měl zlepšit a v čem ještě 
chybuje. Musí být individuální a respektovat žákovy možnosti a schopnosti, zachytit jeho osobní učební 
pokrok. 
Jako finální způsob hodnocení bude využíváno klasifikace, která bude doplňovat průběžné slovní 
hodnocení. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování, klasifikuje se probrané 
a procvičení učivo. Důležitou součástí je sebehodnocení žáka.
2. stupeň
Žák je hodnocen za úroveň zvládnutí požadovaných výstupů ŠVP, zejména za dosaženou úroveň vzdělání v 
mluveném i písemném projevu a ve schopnostech vhodné komunikace; při hodnocení jsou vždy 
zohledněny individuální schopnosti žáka, je hodnoceno to, co žák zvládl.
Součástí hodnocení je průběžná žákova práce při vzdělávání, samostatná a skupinová práce, písemné práce 
a testy, ústní zkoušení.

   

Anglický jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
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Anglický jazyk 1. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, reaguje na ně verbálně i 
neverbálně. 
Pozdraví a představí se. 

Pozdrav

Rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, reaguje na ně verbálně i 
neverbálně. 
Pozdraví a představí se. 
Odpoví na otázku „Jak se jmenuješ?“ 

Představování

Rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou. 
Pokyny při výuce a při hře Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, reaguje na ně verbálně i 

neverbálně. 
Odpoví na otázku „Jak se jmenuješ?“ 
Odpoví na otázku „Kolik ti je let?“ 

Jednoduchá odpověď na otázku se slovesem to be

Vytváří jednoduchá slovní spojení. 
Odpoví na otázku „Kolik ti je let?“ Čísla 1-10
Počítá do deseti. 
Pojmenuje předměty okolo sebe. Školní potřeby
Rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou. 
Rozliší základní barvy. Barvy
Rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou. 
Pojmenuje zvířata. Zvířata
Rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou. 

Oblečení Rozumí krátkému mluvenému textu s vizuální oporou. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
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Anglický jazyk 1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.

   

Anglický jazyk 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pokyny při výuce a hře Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, reaguje na ně verbálně i 

neverbálně. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, reaguje na ně verbálně i 
neverbálně. 

Pozdravy

Dokáže pozdravit a rozloučit se. 
Rozumí základním frázím a dokáže na ně odpovědět. Jednoduchá otázka a odpověď se slovesem BE a HAVE
Rozumí pomalému a správně vyslovovanému dialogu. 

Představování Rozumí základním frázím a dokáže na ně odpovědět. 
Umí hláskovat jednotlivá písmena anglické abecedy. Abeceda
S pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku učebnice. 

Oblečení Ústně popíše jednotlivé části oblečení, zvířata, místnosti, potraviny, školní potřeby, 
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Anglický jazyk 2. ročník

hračky. 
Zvířata Ústně popíše jednotlivé části oblečení, zvířata, místnosti, potraviny, školní potřeby, 

hračky. 
Místnosti Ústně popíše jednotlivé části oblečení, zvířata, místnosti, potraviny, školní potřeby, 

hračky. 
Potraviny Ústně popíše jednotlivé části oblečení, zvířata, místnosti, potraviny, školní potřeby, 

hračky. 
Školní potřeby Ústně popíše jednotlivé části oblečení, zvířata, místnosti, potraviny, školní potřeby, 

hračky. 
Hračky Ústně popíše jednotlivé části oblečení, zvířata, místnosti, potraviny, školní potřeby, 

hračky. 
Části těla Pojmenovává části těla. 
Čísla 1-10 Počítá od jedné do deseti. 

Vyjádří, co má a nemá rád. Fráze – I like/I don´t like
Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Rozumí pomalému a správně vyslovovanému dialogu. 
K jednoduchému ústnímu projevu (slova, slovní spojení, jednoduché věty) vybere 
obrázky podle obsahu promluvy. 

Slovní zásoba k tematickým okruhům

Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Spojení přídavného a podstatného jména Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Fráze – I´ve got Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Fráze – I´m wearing Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Otázky s What, Where, Whose Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Práce se slovníkem S pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku učebnice. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Anglický jazyk 2. ročník

především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.

   

Anglický jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pokyny při výuce a hře Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, reaguje na ně verbálně i 

neverbálně. 
Dokáže pozdravit, navázat kontakt a rozloučit se. Pozdravy
Pozdraví a krátce se představí. 
Poprosí a poděkuje. Pokyny
Reaguje na jednoduché, každodenně užívané příkazy a žádosti. 
Umí hláskovat jména a názvy předmětů. Abeceda
S pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku učebnice. 

Fonetické znaky (pasivně) Umí hláskovat jména a názvy předmětů. 
Umí hláskovat jména a názvy předmětů. Základní výslovnostní návyky
Přečte jednoduchá slova a věty dle vizuální opory a přečte je. 

Představení Pozdraví a krátce se představí. 
Fráze – How are you? Pozdraví a krátce se představí. 
Oblečení Ústně popíše jednotlivé části oblečení, školní potřeby, hračky, jídlo, vybavení a části 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

43

Anglický jazyk 3. ročník

domu, osoby. 
Školní potřeby Ústně popíše jednotlivé části oblečení, školní potřeby, hračky, jídlo, vybavení a části 

domu, osoby. 
Hračky Ústně popíše jednotlivé části oblečení, školní potřeby, hračky, jídlo, vybavení a části 

domu, osoby. 
Jídlo Ústně popíše jednotlivé části oblečení, školní potřeby, hračky, jídlo, vybavení a části 

domu, osoby. 
Domov Ústně popíše jednotlivé části oblečení, školní potřeby, hračky, jídlo, vybavení a části 

domu, osoby. 
Osoby Ústně popíše jednotlivé části oblečení, školní potřeby, hračky, jídlo, vybavení a části 

domu, osoby. 
Fráze – What´s your name? Zeptá se a jednoduše odpoví na dotaz na jméno/věk osoby. 
Fráze – How old are you? Zeptá se a jednoduše odpoví na dotaz na jméno/věk osoby. 

Klade krátké ano/ne otázky k ověření správnosti svého odhadu. Otázka a odpověď se slovesem BE
Reaguje na otázky se slovesem BE. 
Počítá od jedné do dvaceti. Čísla 1-20
Píše číslovky od 1 do 20. 

Časování slovesa BE Vytváří jednoduché věty se slovesem BE, i záporné. 
Zápor slovesa BE Vytváří jednoduché věty se slovesem BE, i záporné. 
Sloveso HAVE GOT Vytváří jednoduché věty se slovesem HAVE GOT, i záporné. 
Zápor slovesa HAVE GOT Vytváří jednoduché věty se slovesem HAVE GOT, i záporné. 
Otázka a odpověď se slovesem HAVE GOT Reaguje na otázky se slovesem HAVE GOT. 

Používá základní přídavná jména – big, small, happy, … Přídavná jména
Píše základní přídavná jména – big, small, happy, … 

Členy Rozezná určité a neurčité členy. 
Množné číslo Vytváří množná čísla pravidelných podstatných jmen. 

Používá předložky in, on, under. Předložky
Píše předložky in, on, under- ve spojení s podstatným jménem. 

Čtení s porozuměním Porozumí jednoduchému psanému textu a dokáže k němu vyhledat vhodný 
obrázek/informaci/odpověď na otázku. 
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Čte s porozuměním dialog doplněný obrázky. 
Věta jednoduchá Porozumí jednoduchému psanému textu a dokáže k němu vyhledat vhodný 

obrázek/informaci/odpověď na otázku. 
Přeloží jednoduché věty dle vizuální opory. Práce se slovníkem
S pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku učebnice. 
Přeloží jednoduché věty dle vizuální opory. 
Přeloží jednoduché věty. 
Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 

Slovní zásoba k tematickým okruhům

Píše jednoduchá slova a věty dle vizuální předlohy a přečte je. 
Zájmena Rozumí a rozlišuje osobní zájmena. 
Poslech a porozumění ukázky Rozumí pomalému a správně vyslovovanému dialogu s vizuální oporou. 
Fráze – I like/I don´t like s otázkou Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Fráze – I´ve got/I haven´t got s otázkou Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Fráze – I´m wearing Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Otázky s What, Where, Whose Přiřadí mluvenou a psanou podobu slov v rámci probíraných tematických okruhů. 
Psaní jednoduchých slov/vět Píše jednoduchá slova a věty dle vizuální předlohy a přečte je. 
Popis věcí a osoby Píše základní přídavná jména – big, small, happy, … 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pokyny k práci v hodině Rozumí jednoduchým a srozumitelným pokynům učitele. 
Abeceda, hláskování Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech. 

Rodina

Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. 

Čas (určování hodin, dny v týdnu, měsíce, roční období)

Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 

Zvířata

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Orientace v prostoru (předložky vedle, mezi, naproti) a orientace na mapě 

(určování směru) Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Doprava Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Volný čas (sport, knihy, TV) Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
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Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. 
Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech. 

Povolání

Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 

Počasí

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Písničky k tématům Rozumí jednoduchému poslechovému textu (např. písnička, komiks), pokud má k 

dispozici vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu (např. písnička, komiks), pokud má k 
dispozici vizuální oporu. 

Krátké pohádky

Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
V krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov a slovních spojení, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu (např. písnička, komiks), pokud má k 
dispozici vizuální oporu. 

Motivační komiksy k probíraným tématům

Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům. 
V krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov a slovních spojení, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu (např. písnička, komiks), pokud má k 
dispozici vizuální oporu. 

Komiks na pokračování Colin in Computerland

Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
There is / there are Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
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Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech. 

Zájmena „his/her“

Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech. 

Sloveso „have got“

Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech. 

Čísla 20 – 100

Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. Sloveso „like“
Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. Přítomný čas prostý
Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. Přítomný čas průběhový
Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 

Sloveso „to be“ Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Stupňování adjektiv Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Komiks na pokračování „Colin in Computerland“ Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům. 
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům. 

Oddíl „Our world“

V krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov a slovních spojení, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 

Jméno, věk, adresa

Vyplní formulář s osobními údaji. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.

   

Anglický jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pokyny k práci v hodině Rozumí jednoduchým a srozumitelným pokynům učitele. 
Abeceda, hláskování Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. Rodina, popis lidí
Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. Oblečení
Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 

Čas

Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Mazlíčci Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 

činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
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Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. Orientace v prostoru (předložky v, vedle, mezi, naproti, za, před, pod, nad)
Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 

Město

Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 

Dům, místnosti, zařízení

Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 

Povolání, škola

Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojovaných témat. 

Země

Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 
Písničky k tématům Rozumí jednoduchému poslechovému textu (např. písnička), pokud má k dispozici 

vizuální oporu. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. Počasí
Je schopen vypracovat jednoduchý pracovní list s úkoly k poslechu. 

Rodina, škola Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Orientace v prostoru Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
There is / there are Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 

Rodina

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
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kamarádech. 
Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech. 

Povolání

Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech. 

Sloveso „have got“

Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině a 
kamarádech. 

Čísla 1 – 100

Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. 

Volný čas (sport, knihy, TV)

Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. Čas (určování hodin, dny v týdnu, měsíce, roční období)
Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. Sloveso „like“
Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. Přítomný čas prostý
Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 
Umí popsat svůj režim dne a trávení volného času. Přítomný čas průběhový
Reaguje na otázky o svém režimu dne a trávení volného času. 

Popis obrázku Stručně popíše danou věc či osobu. 
Popis domu Stručně popíše danou věc či osobu. 
Popis osoby Stručně popíše danou věc či osobu. 
Zájmena „his/her“ Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Sloveso „to be“ Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Stupňování adjektiv Reaguje na otázky o sobě, své rodině a kamarádech. 
Jména a tituly Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
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osvojovaným tématům. 
Informace o své osobě Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům. 
Zeměpis: svět Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům. 
Školy v Anglii Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům. 
Věda: Jsme také zvířata Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům. 
Projekty V krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov a slovních spojení, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Jméno, věk, adresa, telefonní číslo Vyplní formulář s osobními údaji. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.

   

Anglický jazyk 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí informacím v poslechu k osvojovaným tématům. 
Rozumí textům k osvojeným tématům, vyhledá v nich požadované informace. 
Zeptá se na základní informace, adekvátně reaguje. 
Napíše jednoduché texty na osvojená témata se zaměřením na sebe. 
Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se osvojených témat. 
Mluví o osvojených tématech se zaměřením na vlastní zkušenost. 
Reaguje na jednoduché písemné sdělení k osvojeným tématům. 

Slovní zásoba, tématické okruhy:
škola,
rodina,
popis člověka,
obchody/město,
zvířata,
části těla,
sport,
cestování,
potraviny/vaření

Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa, věci. 

Rozumí informacím v poslechu k osvojovaným tématům. 
Rozumí textům k osvojeným tématům, vyhledá v nich požadované informace. 
Zeptá se na základní informace, adekvátně reaguje. 
Napíše jednoduché texty na osvojená témata se zaměřením na sebe. 
Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se osvojených témat. 
Mluví o osvojených tématech se zaměřením na vlastní zkušenost. 
Reaguje na jednoduché písemné sdělení k osvojeným tématům. 

Mluvnice:
příslovce četnosti,
can/can‘t,
přítomný průběhový čas,
vazba there is/there are,
some/any,
přítomný čas prostý,
předložky místa,
stupňování přídavných jmen,
číslovky,
minulý čas prostý,
vyjádření souhlasu/nesouhlasu

Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa, věci. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.

   

Anglický jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí informacím v poslechu k osvojovaným tématům. 
Vyhledá informace v každodenních autentických materiálech zaměřených na 
osvojovaná témata. 
Zeptá se na základní informace, adekvátně reaguje. 
Napíše jednoduché texty na osvojená témata se zaměřením na sebe. 
Reaguje na písemné sdělení. 
Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se osvojených témat. 
Rozumí textům k osvojeným tématům, vyhledá v nich požadované informace. 
Mluví o osvojených tématech se zaměřením na vlastní zkušenost. 

Slovní zásoba, tematické okruhy: škola a školní předměty,
popis osoby,
volnočasové aktivity,
počasí,
nakupování,
návštěva restaurace/potraviny,
technologie/budoucnost,
turismus,
popis trasy

Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa, věci. 
Rozumí informacím v poslechu k osvojovaným tématům. 
Vyhledá informace v každodenních autentických materiálech zaměřených na 
osvojovaná témata. 

Mluvnice:
přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový,
příslovce četnosti,
časové předložky, Zeptá se na základní informace, adekvátně reaguje. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

54

Anglický jazyk 7. ročník

Napíše jednoduché texty na osvojená témata se zaměřením na sebe. 
Reaguje na písemné sdělení. 
Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se osvojených témat. 
Rozumí textům k osvojeným tématům, vyhledá v nich požadované informace. 
Mluví o osvojených tématech se zaměřením na vlastní zkušenost. 

minulý prostý čas,
počitatelnost podstatných jmen,
budoucí prostý čas,
předložky místa/směru,
užití členů určitých/neurčitých,
modální slovesa should/shouldn‘t, must/mustn‘t, have to/don‘t have to,
příslovce -ly Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa, věci. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.

   

Anglický jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Slovní zásoba, tematické okruhy: životní etapy, Rozumí informacím v poslechu k osvojovaným tématům. 
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Vyhledá informace v každodenních materiálech zaměřených na osvojovaná 
témata. 
Zeptá se na základní informace, adekvátně reaguje. 
Napíše jednoduché texty na osvojená témata se zaměřením na sebe. 
Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se osvojených témat. 
Rozumí textům k osvojeným tématům, vyhledá v nich požadované informace. 
Mluví o osvojených tématech se zaměřením na vlastní zkušenost. 
Reaguje na písemné sdělení. 

zkušenosti,
koníčky,
zdraví a nemoci,
vesmír,
filmy a knihy a jiná zábava

Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa, věci. 
Rozumí informacím v poslechu k osvojovaným tématům. 
Vyhledá informace v každodenních materiálech zaměřených na osvojovaná 
témata. 
Zeptá se na základní informace, adekvátně reaguje. 
Napíše jednoduché texty na osvojená témata se zaměřením na sebe. 
Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se osvojených témat. 
Rozumí textům k osvojeným tématům, vyhledá v nich požadované informace. 
Mluví o osvojených tématech se zaměřením na vlastní zkušenost. 
Reaguje na písemné sdělení. 

Mluvnice:
future simple vs. „be going to“,
minulý prostý čas,
minulý průběhový čas,
předpřítomný čas prostý,
vyjádření pozvání,
modální slovesa can/could/will be able to, have to/had to,
vedlejší věty vztažné/užití vztažných zájmen,
stupňování přídavných jmen,
vyjádření souhlasu/nesouhlasu,
podmínkové věty (zero conditional, first conditional),
slovesné vazby,
přídavná jména -ed, -ing

Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa, věci. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.

   

Anglický jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí informacím v poslechu k osvojovaným tématům. 
Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se osvojených témat. 
Vyhledá informace v každodenních materiálech zaměřených na osvojovaná 
témata. 
Zeptá se na základní informace, adekvátně reaguje. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Rozumí textům k osvojeným tématům, vyhledá v nich požadované informace. 
Mluví o osvojených tématech se zaměřením na vlastní zkušenost. 
Napíše jednoduché texty na osvojená témata se zaměřením na sebe. 
Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa, věci. 

Slovní zásoba, tematické okruhy: vztahy,
cestování/místa,
věda,
doprava,
globalizace,
móda,
nakupování

Reaguje na písemné sdělení. 
Rozumí informacím v poslechu k osvojovaným tématům. 
Rozumí obsahu jednoduché konverzace týkající se osvojených témat. 
Vyhledá informace v každodenních materiálech zaměřených na osvojovaná 
témata. 
Zeptá se na základní informace, adekvátně reaguje. 

Mluvnice:
předpřítomný prostý čas,
minulé časy,
spojky,
vyjádření budoucnosti,
podmínková věta (first conditional, second conditional),

Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
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Rozumí textům k osvojeným tématům, vyhledá v nich požadované informace. 
Mluví o osvojených tématech se zaměřením na vlastní zkušenost. 
Napíše jednoduché texty na osvojená témata se zaměřením na sebe. 
Vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa, věci. 

modální slovesa k vyjádření povolení, možnosti,
stupňování přídavných jmen,
příslovce četnosti, místa, způsobu, času,
trpný rod,
nepřímá řeč

Reaguje na písemné sdělení. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
učí zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, uplatňovat celou škálu výrazových prostředků. Učí základní pravidla veřejné komunikace, dialogu a argumentace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznamuje s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
především rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci, utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvíjí vědomí evropské identity, podporuje mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Využívá originálních zdrojů k poznání života, kultury.

    

5.2 Anglický jazyk BRNO 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 1 0 2 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný     
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Název předmětu Anglický jazyk BRNO
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu V rámci předmětu si žáci osvojují jazykové prostředky a řečové dovednosti, rozvíjejí své  komunikační 

schopnosti a zároveň poznávají společenská a kulturní specifika jiných zemí, zvláště anglicky mluvících, učí 
se tyto odlišnosti chápat a tolerovat.
 

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

Hodiny anglického jazyku jsou prokládány hrami a písničkami. K tomu jsou využívány receptivní, 
produktivní a interaktivní řečové dovednosti mezi ně patří: porozumění obrázku, poslech, opakování slov a 
krátkých vět, jednoduchá dramatizace, rozhovor.
Dále je výuka postupně rozšiřována s ohledem na věk žáků a jejich jazykovou vyspělost. Důraz je kladen na 
komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky.
Výuka probíhá ve třídách, které jsou vybaveny pro vyučování angličtiny.
Anglický jazyk je vyučován v 1. ročníku jednu hodinu a ve 2. ročníku dvě hodiny týdně. Dále předmět 
pokračuje s dotací tři hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:

• vybírá a využívá vhodné způsoby, strategie, plánuje, organizuje vlastní učení
• vyhledává a třídí informace
• uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a 

kulturní jevy
• posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení

Kompetence k řešení problémů:
• rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení
• vyhledá informace vhodné k řešení problému
• řeší problémy samostatně
• kriticky myslí, je schopen obhájit svá rozhodnutí

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

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
• naslouchá ostatním, porozumí, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor, 

argumentuje
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• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a 

komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je využíváme
• využívá informační a komunikační prostředky ke komunikaci s okolním světem
• využívá komunikativní dovednosti k vytváření vztahů

Kompetence sociální a personální:
• spolupracuje ve skupině, spoluvytváří pravidla práce v týmu
• přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí
• poskytne dle svých možností účinnou pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí
Kompetence pracovní:

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby při učení a při zapojení do života školy a 

do společnosti
• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah
• vytváří a upravuje digitální obsah
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci a zkvalitnil výsledky své práce

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí vyučovacího procesu. Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, 
prostřednictvím, které získá žák informace o tom, co umí, co se naučil, v čem by se měl zlepšit a v čem ještě 
chybuje. Musí být individuální a respektovat žákovy možnosti a schopnosti, zachytit jeho osobní učební 
pokrok. 
Jako finální způsob hodnocení bude využíváno klasifikace, která bude doplňovat průběžné hodnocení. 
Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování, klasifikuje se probrané a 
procvičení učivo. Důležitou součástí je sebehodnocení žáka.
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Anglický jazyk BRNO 1. ročník BRNO

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Tematické okruhy:
pozdravy
představování
pokyny při výuce
pocity
čísla 1-12
barvy
školní pomůcky
atrakce na hřišti
části těla
jídlo
divoká zvířata
rodina
oblečení

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Mluvnice:
sloveso moci, mít, být, mít rád, chtít
předložky místa
popis s využitím přídavných jmen
přítomný průběhový čas – sloveso nosit

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
práce s informacemi o sobě, rodině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
projekty
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
školní řád, pravidla
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
reálie
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
životní příběhy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
přispívá k chápání vztahů člověka a životního prostředí a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
články, reklamy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
zprávy, zpravodajství
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
texty, kvízy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
projekty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
projekty

   

Anglický jazyk BRNO 2. ročník BRNO

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného. 
Rozumí jednoduchým krátkým větám z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu. 
Do jednoduchých krátkých vět doplní slova a slovní spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Slovní zásoba, tematické okruhy:
pozdravy
barvy a vzory,
čísla 1-20,
školní pomůcky,
instrukce pro výuku,
místnosti,
dopravní prostředky,
části těla,
přídavná jména,
dny v týdnu a hlavní jídla,
divoká zvířata,
povolání,
počasí a odívání Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a podobné otázky 
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pokládá. 
Vyplní osobní údaje do formuláře. 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu. 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 
Píše slova na základě textové a vizuální předlohy. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného. 
Rozumí jednoduchým krátkým větám z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu. 
Do jednoduchých krátkých vět doplní slova a slovní spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a podobné otázky 
pokládá. 
Vyplní osobní údaje do formuláře. 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu. 

Mluvnice:
přivlastňovací zájmena první osoby,
sloveso být, mít, moci
vazba there is/there are,
2. stupeň přídavných jmen,
ukazovací zájmena

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 
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Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 
Píše slova na základě textové a vizuální předlohy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
přispívá k chápání vztahů člověka a životního prostředí a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
texty, kvízy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
články, reklamy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
projekty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
zprávy, zpravodajství
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
projekty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
životní příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
reálie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
práce s informacemi o sobě, rodině
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
školní řád, pravidla
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace

   

Anglický jazyk BRNO 3. ročník BRNO

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům. 
Doplní krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. 

Slovní zásoba, tematické okruhy:
barvy a vzory,
čísla 1-20,
školní pomůcky,
instrukce pro výuku,
nábytek,
volnočasové aktivity a vybavení k nim,
zdraví a nemoci, části těla,
jídlo a stravování,
zvířata na farmě a zvířecí produkty,
denní režim,
roční období a oblékání Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
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týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného. 
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu. 
Vyplní osobní údaje do formuláře. 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 
Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům. 
Doplní krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného. 
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu. 

Mluvnice:
sloveso být,
tázací zájmena / otázky,
přivlastňovací zájmena,
předložky místa
sloveso mít,
sloveso moci,
zákazy a doporučení / přítomný čas,
vazba there is/there are,
some/any,
přítomný čas prostý,
příslovce častosti,
přítomný čas průběhový

Vyplní osobní údaje do formuláře. 
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Anglický jazyk BRNO 3. ročník BRNO

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 
Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
přispívá k chápání vztahů člověka a životního prostředí a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
texty, kvízy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
články, reklamy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
projekty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
zprávy, zpravodajství
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
projekty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
životní příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
reálie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
práce s informacemi o sobě, rodině
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
školní řád, pravidla
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace

   

Anglický jazyk BRNO 4. ročník BRNO

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí pokynům a otázkám učitele. 
Zapojí se do rozhovorů. 

Tematické okruhy:
pokyny při výuce
měsíce
narozeniny

Vyhledá potřebnou informaci v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 
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Anglický jazyk BRNO 4. ročník BRNO

Napíše text o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života. 
Rozumí větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Sdělí informace o sobě, své rodině, kamarádech a dalších osvojovaných tématech. 
Rozumí krátkým textům z běžného života. 
Vyplní formulář s osobními údaji. 
Rozumí poslechovému textu a je schopen vypracovat úkoly s ním spojené. 
Hovoří o svých zájmech a volnočasových aktivitách. 
Popíše danou věc, osobu či situaci. 

škola
školní předměty
části těla
zranění
nakupování
zvířata
orientace v prostoru
výlet – doprava, destinace
prázdninové aktivity

Odpovídá na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 
Rozumí pokynům a otázkám učitele. 
Zapojí se do rozhovorů. 
Vyhledá potřebnou informaci v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 
Napíše text o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života. 
Rozumí větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Sdělí informace o sobě, své rodině, kamarádech a dalších osvojovaných tématech. 
Rozumí krátkým textům z běžného života. 
Vyplní formulář s osobními údaji. 
Rozumí poslechovému textu a je schopen vypracovat úkoly s ním spojené. 
Hovoří o svých zájmech a volnočasových aktivitách. 
Popíše danou věc, osobu či situaci. 

Mluvnice:
přítomný čas prostý
přítomný čas průběhový
rozkazovací způsob
vazba – There is/There are/There is some
předložky místa
frekvenční příslovce
určování času
modální slovesa - can, should / shouldn´t, must / mustn´t
vazba Would like to + sloveso
stupňování přídavných jmen
sloveso have got, be, love, like, hate + ing

Odpovídá na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
přispívá k chápání vztahů člověka a životního prostředí a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
texty, kvízy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
články, reklamy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
projekty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
zprávy, zpravodajství
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
projekty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
životní příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
reálie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
práce s informacemi o sobě, rodině
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
školní řád, pravidla
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
   

Anglický jazyk BRNO 5. ročník BRNO

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Pokyny k práci v hodině Rozumí pokynům učitele. 

Zapojí se do rozhovorů. 
Vyhledá potřebnou informaci v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 
Napíše text o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života. 
Rozumí větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Rozumí krátkým textům z běžného života. 
Vyplní formulář s osobními údaji. 
Rozumí poslechovému textu. 
Sdělí informace o sobě, své rodině, kamarádech nebo svém rodném městě a 
plynule hovoří o svých zájmech a volnočasových aktivitách. 
Je schopen vypracovat pracovní list s úkoly k poslechu. 
Popíše danou věc, osobu, místo či situaci. 

Tematické okruhy:
Rodina, kamarádi
Moje zájmy, volný čas
Čas
Výlet do ZOO
Mazlíčci
Orientace v prostoru (předložky místa)
Město, moje rodné město
Zábava ve městě, památky
Dům, místnosti, zařízení
Povolání, škola
Dovolená, moje prázdniny

Odpovídá na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 
Zapojí se do rozhovorů. 
Vyhledá potřebnou informaci v textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 

Mluvnice:
Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas prostý a průběhový Napíše text o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
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Anglický jazyk BRNO 5. ročník BRNO

každodenního života. 
Rozumí větám, které se týkají osvojovaných témat. 
Rozumí krátkým textům z běžného života. 
Vyplní formulář s osobními údaji. 
Rozumí poslechovému textu. 
Sdělí informace o sobě, své rodině, kamarádech nebo svém rodném městě a 
plynule hovoří o svých zájmech a volnočasových aktivitách. 
Je schopen vypracovat pracovní list s úkoly k poslechu. 
Popíše danou věc, osobu, místo či situaci. 

Rozkazovací způsob
Sloveso have got, be, love, like, hate + ing
Krátké odpovědi
Přivlastňovací zájmena
Předpřítomný čas
Předložky místa
Going to
Modální sloveso can, should / shouldn´t, must / mustn´t, would, have to

Odpovídá na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
přispívá k chápání vztahů člověka a životního prostředí a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
texty, kvízy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
články, reklamy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
projekty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
zprávy, zpravodajství
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
projekty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
životní příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
reálie
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
práce s informacemi o sobě, rodině
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
školní řád, pravidla
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace

    

5.3 Český jazyk a literatura 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
9 0 8 0 8 0 7 0 7 0 4 0 4 0 4 0 4 0 55

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   
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Název předmětu Český jazyk a literatura
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu 1. období

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 
procesu. Důležitým cílem je, krom dokonalého zvládnutí mateřského jazyka, také vytváření vztahu dítěte ke 
kultuře. Nejenom že se o spisovatelích, hercích, divadlech a jiných kulturních památkách učíme, ale 
klademe také velký důraz na prožitkové metody studia. Využíváme nabídek různých divadelních 
představení, výstav a besed. Se žáky podnikáme vycházky po Brně se zkušenou průvodkyní, žáci tak znají 
památky spojené s naší historií a jsou si vědomi našeho výjimečného kulturního dědictví i krás našeho 
města. Ve výuce klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, tvůrčí činnosti, kooperaci a umění 
učit se. Snažíme se vést žáky k samozřejmé čtenářské gramotnosti. Usilujeme o to, aby žáci byli schopni 
interpretace textu, aby dokázali porozumět a získat informace, pracovat s nimi, vnímat umělecká díla a 
získávat vztah k umění, používat český jazyk v podobě mluvené i psané. Stěžejní metody jsou ty, které 
podporují vlastní aktivitu a tvořivost dětí, samostatnost a spolupráci, získaní informací, následné utřídění a 
hledání jejich souvislostí, vyhodnocování a řešení problémů, formulování a ověřování vlastních názorů.
Veškerá výuka nemá za cíl přenášet pouze sumu vědomostí, ale snažíme se o všestranný rozvoj žáka, a to 
především schopnost formulovat a vyjádřit vlastní názory a myšlenky, hodnotit problémy a umět hledat 
řešení, nabádat správným příkladem, vést k toleranci, umět diskutovat, vycházet s lidmi ve svém okolí, 
dodržovat pravidla slušného chování, vést k asertivním projevům. Literární výchova podává ucelený 
přehled vývoje literatury od prvních počátků až po století dvacáté. Používáme různé i mimočítankové texty 
pro podporu zájmu žáků o četbu. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný 
předmět ve všech ročnících.
2. období
V části Komunikační a slohová výchova se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, vhodně a 
souvisle se vyjadřovat, číst s porozuměním a chápat jazyková sdělení různého typu. Ve 2.období je důraz 
kladen na ústní komunikaci a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování jazyka. 
Cílem je rozvoj jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému jazyku, případně dalším jazykům.
V části Jazyková výchova si žáci osvojují techniku psaní, získávají vědomosti a dovednosti potřebné k 
osvojování spisovné podoby českého jazyka. Ve 2.období vede Jazyková výchova žáky k přesnému a 
logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. 
Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové 
dovednosti, např. Dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých 
hledisek a dospívat k zobecnění.
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Název předmětu Český jazyk a literatura
V části Literární výchova jsou žáci vedeni k rozvoji čtenářských dovedností a návyků, ke kterým patří čtení s 
porozuměním, interpretace literárních textů a seznámení se základními literárními útvary. Je podporován 
trvalý zájem o četbu.
2. stupeň 6.–9. ročník
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní 
jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. 
Užívání češtiny v mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní 
vývoj lidské společnosti. Při realizaci tohoto vzdělávacího oboru se vytvářejí 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 obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro 
přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární 
výchovy. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s 
porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu 
různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve 
vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby 
českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a 
logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného 
vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné 
intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle 
určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen 
nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí 
se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i 
schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým 
poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a 
obohatit jejich duchovní život.
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Název předmětu Český jazyk a literatura
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

1. stupeň
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení žáků. Hodnocení žáků učitel vykonává 
průběžně po celý školní rok. Při této činnosti učitel dodržuje následující zásady:
při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům
při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků
podklady získává jednak soustavným sledováním výkonů žáků a jejich připraveností na vyučování, dále 
ústním zkoušením, písemnými pracemi (testy, doplňovací cvičení, čtvrtletní písemné práce)
dodržuje zásady klasifikace vyslovené v Klasifikačním řádu školy
Na konci klasifikačního období učitel objektivně hodnotí kvalitu práce a studijní výsledky žáka, kterých 
dosahoval v celém klasifikačním období, hodnotí systematičnost v práci, aktivitu při hodinách a zájem o 
předmět (referáty, projekty). Dalším podkladem pro hodnocení žáka je žákovské portfolio.
2. stupeň
Způsob hodnocení žáků 6.–9. ročníku:
žák je hodnocen za úroveň zvládnutí požadovaných výstupů ŠVP, zejména za dosaženou úroveň vzdělání v 
mluveném i písemném projevu a ve schopnostech vhodné komunikace; při hodnocení jsou vždy 
zohledněny individuální schopnosti žáka, je hodnoceno to, co žák zvládl
součástí hodnocení je průběžná žákova práce při vzdělávání, samostatná a skupinová práce, písemné práce 
a testy, ústní zkoušení

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Kompetence k učení:

• žák vybírá a využívá pro své efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 
organizuje a řídí vlastní učení (plánování práce, pochopení jazyka jako důležitého nástroje 
celoživotního vzdělávání)

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě (práce s různými informačními 
zdroji, s jazykovými a literárními prameny)

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí (význam slov a slovních spojení, práce s 
informacemi, tvorba textu, rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako 
zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství)

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Český jazyk a literatura
• žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu (mluvený projev– zásady dorozumívání, zásady 
kultivovaného mluveného i písemného projevu, připravený i nepřipravený projev)

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje (naslouchání, diskuse)

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění (čtení s porozuměním, význam 
nejrůznějších sdělení, tvorba vlastních textů)

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem (informační a komunikační prostředky a technologie jako prostředek komunikace)

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 
a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (zásady vhodné komunikace, naslouchání, diskuse, tvorba 
vlastních textů)

Kompetence sociální a personální:
• žák 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 (zásady vhodné komunikace v týmu, naslouchání, diskuse, hledání společného 
řešení)

• 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 (zásady vhodné komunikace v týmu, naslouchání, pomoc)

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají (zásady vhodné komunikace v týmu, 
naslouchání, diskuse)

Kompetence občanské:
• žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti 
fyzickému i psychickému násilí (zásady vhodné komunikace)
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Název předmětu Český jazyk a literatura
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 

uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění (pochopení 
jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele 
národního společenství)

Kompetence pracovní:
• žák dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti a závazky (průběžné plnění zadaných úkolů, 

zásady vhodné komunikace) 
Kompetence digitální:

• žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení, samostatně 
rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít (práce s digitálními 
zařízeními při plnění zadaných úkolů)

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu (práce s informačními 
zdroji)

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 
prostředků (tvorba vlastních textů, referát)

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce (práce s digitálními zařízeními při 
plnění zadaných úkolů)

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky (práce s digitálními zařízeními při plnění zadaných úkolů)

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou v českém jazyce hodnoceni na základě: písemných prací, diktátů, slohových prací, mluvních 
cvičení, mluveného projevu, čtení a čtenářské gramotnosti.

   

Český jazyk a literatura 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Český jazyk a literatura 1. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Jazyková příprava na čtení, význam slov, sluchová a zraková stránka čtení, malá a 
velká písmena, poznávání písmen abecedy kromě x, q, w, analýza a syntéza slabik, 
čtení otevřených, zavřených slabik, čtení slov

Uvědoměle a plynule čte slabiky a slova, věty a větné celky. 

Přiměřená hlasitost, artikulování, srozumitelné mluvení, pečlivé vyslovování, 
dechová cvičení, jazykolamy

Artikuluje, rozvíjí znělý hlas. 

Zrakové vnímání, orientace v textu Vyhledává klíčová slova. 
Čtení textu - slabiky, slova, věty, větné celky Orientuje se v textu, pozná článek, nadpis, řádek, odstavec. 
Sdělování krátkých zpráv, kladení otázek, vyptávání, zdvořilá a věcná odpověď Sděluje krátké zprávy. 
Formy společenského styku Umí pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se, oslovit druhého, odliší otázku od 

odpovědi, na doplňující otázky odpovídá celou větou. 
Naslouchání mluvenému i čtenému projevu Naslouchá, respektuje druhého, zvládá roli mluvčího i posluchače. 
Mluvený projev – základy techniky, pečlivá výslovnost Spisovně se vyjadřuje při tvoření krátkého mluveného projevu. 
Výběr správných komunikačních výrazů Při vypravování sleduje linii děje, jednoduše reprodukuje text. 
Dýchání, výslovnost, tempo řeči Správně dýchá, zřetelně vyslovuje hlásky uprostřed slov i na konci, volí vhodné 

tempo řeči. 
Hlasitost projevu, změna tempa řeči, mimika, gesta Používá verbální a nonverbální prostředky. 
Oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování

Poznává základní komunikační pravidla. 

Základy techniky mluveného projevu Na základě vlastních zážitků a zkušeností vytvoří krátký mluvený projev. 
Správné sezení, držení tužky, sešit a jeho sklon, hygiena zraku, uvolňovací cviky Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu při zachování základních 

hygienických a pracovních návyků. 
Nácvik písmen a číslic, slabik a slov, orientace v liniatuře, psaní vět Zvládá psaní jednotlivých písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře. 
Technika psaní, formální úprava textu Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova, při psaní odděluje slova mezerou. 
Utváření základů rukopisu, celková úprava písemného projevu, opis, přepis, diktát, 
autodiktát

Zvládá opis i přepis jednoduchých textů, převede slova a věty z podoby mluvené do 
podoby psané a kontroluje vlastní projev. 

Řazení obrázků podle děje, vyprávění na základě obrazového materiálu Vypráví podle obrázků příběh, pracuje s obrazovými materiály. 
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Český jazyk a literatura 1. ročník

Věta, slovo, slabika, hláska, písmeno Rozliší zvukovou a grafickou podobu slova, odliší hlásku od písmene, dokáže 
rozdělit slova na hlásky. 

Rozvoj fonematického sluchu, dlouhé a krátké samohlásky Odlišuje krátké a dlouhé samohlásky a správně je vyslovuje. 
Slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov V mluveném projevu používá gramaticky správné tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves. 
Přednes vhodných literárních textů (rozpočítadlo, říkanka, jazykolam, báseň), práce 
s literárními texty ve Slabikáři a v dětských knihách

Čte a přednáší zpaměti text přiměřený věku, hádanky, rozpočitadla a krátké básně, 
umí řešit hádanky. 

Zážitkové čtení a naslouchání, reprodukce přečteného a slyšeného textu Hodnotí vlastnosti postav z pohádek a povídek, rozpozná dobro a zlo v jednání 
pohádkových postav, slovně nebo pomocí ilustrace vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 

Říkadlo, báseň, pohádka, příběh Rozliší poezii a prózu, charakterizuje pohádku, příběh s dětským a zvířecím hrdinou, 
bajku. 

Vyprávění, poslech a dramatizace Dokáže volně reprodukovat text, zdramatizovat pohádku nebo báseň. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
do role druhého



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

82

Český jazyk a literatura 1. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování lidí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Uplatní přirozenou intonaci. 
Čte s porozuměním. 
Vyhledává klíčová slova. 

Čtení textu – čte pozorně, plynule, se znalostí orientačních prvků v textu

Soustředěně naslouchá. 
Mluvený projev Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 
Čtení textu - slova, věty, větné celky Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 

Snaží se respektovat základní komunikační pravidla v rozhovoru. Mluvený projev – praktické a věcné naslouchání; komunikační žánry: pozdrav, 
oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě 
obrazového materiálu

Při vyprávění krátkého textu dodržuje slovosled ve větě a pořádek vět. 

Mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (tvoření hlasu, výslovnost) Pečlivě vyslovuje, odhalí chyby ve výslovnosti a dokáže se opravit. 
Mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání) Správně dýchá, zřetelně vyslovuje hlásky uprostřed slov i na konci a volí vhodné 

tempo řeči. 
Mluvený projev – mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i 

mimoškolních situacích. 
Na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev. Mluvený projev – základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení 

dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování); vzkaz, zpráva, 
oznámení, vypravování

Vyjadřuje svoji zkušenost. 

Zvládá základní hygienické a pracovní návyky spojené se psaním. Písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, 
hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný 
a přehledný písemný projev, formální úprava textu)

Dodržuje požadavky na čitelnost, úhlednost, celkovou úpravu projevu. 

Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje 
vlastní písemný projev. 

Písemný projev – technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, 
formální úprava textu)

Správně užívá velká písmena ve slovech i větě. 
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Písemný projev – žánry písemného projevu: adresa, pozdrav z prázdnin, zpráva, 
pozvánka, vzkaz

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. 

Mluvený projev – vypravování Vypráví podle obrázků příběh, pracuje s obrazovými materiály. 
Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, 
souhlásek a souhláskových skupin, dvojhlásky

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

Znalost abecedy, řazení slov dle abecedy Zná abecedu a používá ji k základnímu abecednímu řazení pojmů a k vyhledávání 
pojmu v abecedně řazeném seznamu. 

Slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, antonyma, synonyma

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená, citově zabarvená, vyhledá v textu slova 
příbuzná. 
Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky. 

Druhy vět

Určuje druhy vět podle postoje mluvčího, píše věty s náležitými znaménky. 
Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové i zvukové prostředky. 

Melodie hlasu, tempo, intonace

Určuje druhy vět podle postoje mluvčího, píše věty s náležitými znaménky. 
Psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě, u, ú, ů, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních 
jmen osob, zvířat a místních pojmenování. 

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, 
pě, vě, mě, u, ú, ů, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních 
jmen osob, zvířat a místních pojmenování. 

Velká písmena – vlastní jména, místní jména Odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, 
pě, vě, mě, u, ú, ů, velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních 
jmen osob, zvířat a místních pojmenování. 

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov Rozlišuje čtení párových souhlásek a užívá je správně v psané formě. 
Čte a přednáší zpaměti text přiměřený věku, hádanky a krátké básně, umí řešit 
hádanky. 
Hodnotí vlastnosti postav z pohádek a povídek, rozpozná dobro a zlo v jednání 
pohádkových postav. 
Dokáže volně reprodukovat text, zdramatizovat pohádku nebo báseň. 

Tvořivé činnosti s literárním textem

Používá techniku hlasitého i tichého čtení s porozuměním, spojí obsah textu s 
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ilustrací, vypráví obsah přečteného textu. 
Orientuje se v pohádkách, seznamuje se s knihami o přírodě a věcech, doporučí 
zajímavou knihu, časopis spolužákovi. 

Zážitkové čtení a naslouchání Slovně nebo pomocí ilustrace vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 
Základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 
představení, verš, rým, sloka

Rozliší poezii a prózu, charakterizuje pohádku, příběh s dětským a zvířecím hrdinou, 
bajku. 

Slovní druhy Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. 
Tvary slov Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. 
Věta jednoduchá Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy. 
Souvětí Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy. 
Spojovací výrazy Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

výrazy. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
do role druhého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Hlasité čtení textu Plynule čte s porozuměním přiměřeně dlouhé a náročné texty. 

Plynule čte s porozuměním přiměřeně dlouhé a náročné texty. Čtení s porozuměním
Kontroluje vlastní písemný projev. 

Reprodukce textu Plynule čte s porozuměním přiměřeně dlouhé a náročné texty. 
Praktické naslouchání Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 
Věcné naslouchání Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 
Rozhovor Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. 

Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Základy techniky mluveného projevu
Správně vyslovuje, po upozornění opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou 
výslovnost. 

Základní komunikační pravidla Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. 
Mimojazykové prostředky řeči Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. 
Komunikační žánry Správně vyslovuje, po upozornění opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost. 
Dýchání Používá správné dýchání a přiměřené tempo řeči v krátkých mluvených projevech. 
Výslovnost Používá správné dýchání a přiměřené tempo řeči v krátkých mluvených projevech. 
Tvoření hlasu Používá správné dýchání a přiměřené tempo řeči v krátkých mluvených projevech. 
Vyjadřování závislé na komunikační situaci Používá správné dýchání a přiměřené tempo řeči v krátkých mluvených projevech. 
Jazykové prostředky Volí vhodné jazykové prostředky. 
Mimika Používá mimoslovní prvky komunikace. 
Gesta Používá mimoslovní prvky komunikace. 
Vypravování Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. 
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Vypráví podle ilustrace jednoduchý příběh. 
Omluva Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. 
Prosba Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. 
Telefonický rozhovor Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. 
Zpráva Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. 
Správné sezení Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Držení psacího náčiní Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Hygiena zraku Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. 
Technika psaní Upevňuje správné tvary písmen a číslic. 
Formální úprava textu Vytváří si základy osobitého rukopisu. 
Sebekontrola Kontroluje vlastní písemný projev. 
Žánry písemného projevu V jednoduchých sděleních píše věcně i formálně správně. 
Adresa V jednoduchých sděleních píše věcně i formálně správně. 
Dějová posloupnost Vypráví podle ilustrace jednoduchý příběh. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
do role druhého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
hlasité čtení Čte správně a plynule populární a umělecko - naučné texty se správným přízvukem 

slovním i větným. 
tiché čtení Čte správně a plynule populární a umělecko - naučné texty se správným přízvukem 

slovním i větným. 
plynulé čtení Čte správně a plynule populární a umělecko - naučné texty se správným přízvukem 

slovním i větným. 
výrazné čtení Čte správně a plynule populární a umělecko - naučné texty se správným přízvukem 

slovním i větným. 
čtení s porozuměním Prokáže, že textu porozuměl. 
vyhledávání informací v textu Vybere podstatné informace z textu přiměřené náročnosti. 
označení informací v textu Vybere podstatné informace z textu přiměřené náročnosti. 

Zaznamenává podstatné informace. práce s textem
Hodnotí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. 

myšlenkové mapy Zaznamenává podstatné informace. 
vypisování informací z textu Zaznamenává podstatné informace. 
formální úprava textu Zaznamenává podstatné informace. 
opis a přepis textu Zaznamenává podstatné informace. 
doplňování slov do textu Hodnotí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. 
pozorné naslouchání Hodnotí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. 
kontrola písemného projevu Hodnotí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. 

Vyjádří vlastními slovy obsah přiměřeně složitého sdělení a vybaví si z něj 
podstatná fakta. 

reprodukce textu

Reprodukuje obsah textu. 
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Vyjádří vlastními slovy obsah přiměřeně složitého sdělení a vybaví si z něj 
podstatná fakta. 
Reprodukuje obsah textu. 

vyprávění

Přirozeně intonuje a správně frázuje. 
Vyjádří vlastními slovy obsah přiměřeně složitého sdělení a vybaví si z něj 
podstatná fakta. 

popis

Přirozeně intonuje a správně frázuje. 
příběh Vyjádří vlastními slovy obsah přiměřeně složitého sdělení a vybaví si z něj 

podstatná fakta. 
Vyjádří vlastními slovy obsah přiměřeně složitého sdělení a vybaví si z něj 
podstatná fakta. 

osnova

Sestaví jednoduchou osnovu vyprávění, tvoří nadpis, člení text na odstavce. 
zásady telefonování Dodržuje pravidla stručného a výstižného telefonování. 
přivolání pomoci Dodržuje pravidla stručného a výstižného telefonování. 
důležitá telefonní čísla Dodržuje pravidla stručného a výstižného telefonování. 
používání některých funkcí mobilního telefonu Umí použít mobilní telefon, zanechá vzkaz na záznamníku. 
telefonování z telefonní budky Zná způsob telefonování v telefonní budce, z pevné linky. 
telefonování z pevné linky Zná způsob telefonování v telefonní budce, z pevné linky. 
odlišení reklamy od programu Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. 
určení obsahu reklamy Rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě. 

Reprodukuje obsah textu. 
Přirozeně intonuje a správně frázuje. 

dramatizace

Rozumí pojmům přirovnání, zosobnění, bajka, dramatizace, encyklopedie. 
Uvědoměle a dostatečně rychle čte potichu i nahlas. čtení hlasité
Používá vhodnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního 
záměru. 

čtení tiché Uvědoměle a dostatečně rychle čte potichu i nahlas. 
Recituje. recitace
Používá vhodnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního 
záměru. 
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slova spisovná a nespisovná Rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost a dokáže ji použít podle 
komunikační situace. 

rozlišení spisovně a nespisovně vedených rozhovorů, monologů Rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost a dokáže ji použít podle 
komunikační situace. 

rozhovor v různých komunikačních rovinách Rozpozná spisovnou a nespisovnou výslovnost a dokáže ji použít podle 
komunikační situace. 

prostý popis zvířat, rostlin, věcí Procvičuje prosté popisy zvířat, rostlin, věcí. 
postup děje Popisuje postup děje, popis činnosti, místnosti,... 
popis činnosti Popisuje postup děje, popis činnosti, místnosti,... 
popis místnosti Popisuje postup děje, popis činnosti, místnosti,... 
výběr vhodných jazykových prostředků k popisu Využívá vhodných jazykových prostředků. 
sestavení osnovy, vytvoření nadpisu a rozčlenění slohového útvaru na odstavce Sestaví jednoduchou osnovu, tvoří nadpis, člení text na odstavce. 
pohlednice, blahopřání, pozvání, oznámení Napíše pohlednici, blahopřání, pozvání, oznámení, správně a účelně rozvrhne daný 

prostor. 
stručný dopis včetně oslovení, adresa Napíše a formálně upraví stručný dopis s vhodným oslovením včetně adresy. 
emailová pošta Seznámí se s e-mailovou poštou a psaním SMS zpráv. 
SMS zprávy Seznámí se s e-mailovou poštou a psaním SMS zpráv. 
formální úprava textu dopisu, vzkazu, zprávy, pozvánky, přání Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduchý dopis, vzkaz, zprávu, 

pozvánku, přání. 
určení plnovýznamových sloves Dodržuje následnost dějových složek vyprávění, používá plnovýznamová slovesa a 

vhodné spojky. 
význam spojek Dodržuje následnost dějových složek vyprávění, používá plnovýznamová slovesa a 

vhodné spojky. 
vytvoření nadpisu Sestaví jednoduchou osnovu vyprávění, tvoří nadpis, člení text na odstavce. 
mluvené nebo napsané vyprávění Sestaví jednoduchou osnovu vyprávění, tvoří nadpis, člení text na odstavce. 
časová posloupnost Sestaví jednoduchou osnovu vyprávění, tvoří nadpis, člení text na odstavce. 

Porovnává významy slov. význam slov
Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná. 
Porovnává významy slov. slova souznačná
Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná. 
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Porovnává významy slov. slova mnohoznačná
Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná. 

slova citově zabarvená Poznává citově zabarvená slova. 
stavba slova - kořen slova Určí kořen slova, část předponovou a příponovou. 
stavba slova - část slova předponová a příponová Určí kořen slova, část předponovou a příponovou. 
stavba slova - koncovka Určí kořen slova, část předponovou a příponovou. 
předložka a předpona - pravidla používání různých předpon a předložek Neplete si předložku s předponou 
určování slovních druhů Určuje slovní druhy, rozděluje na ohebné a neohebné. 
přidělení slova k druhům ohebným nebo neohebným Určuje slovní druhy, rozděluje na ohebné a neohebné. 
skloňování podstatných jmen podle vzorů, ke vzorům předseda a soudce slova 
pouze přiřadit

Skloňuje podstatná jména podle vzorů, ke vzorům předseda a soudce slova přiřadí. 

koncovky podstatných jmen bez koncovek vzorů předseda a soudce Skloňuje podstatná jména podle vzorů, ke vzorům předseda a soudce slova přiřadí. 
časování sloves ve všech časech Časuje slovesa ve všech časech, v oznamovacím způsobu, určí osobu, číslo, čas, 

vytvoří infinitiv slovesa. 
slovesa - určení osoby a čísla Časuje slovesa ve všech časech, v oznamovacím způsobu, určí osobu, číslo, čas, 

vytvoří infinitiv slovesa. 
slovesa - neurčitý způsob, infinitiv Časuje slovesa ve všech časech, v oznamovacím způsobu, určí osobu, číslo, čas, 

vytvoří infinitiv slovesa. 
předložka a předpona Neplete si předložku s předponou. 
spisovná a nespisovná slova Rozlišuje spisovná a nespisovná slova. 
hovorová slova spisovného jazyka Učí se poznávat hovorová slova. 

Vyhledává základní skladební dvojici. holá věta
Pracuje s holou větou. 
Vyhledává základní skladební dvojici. základní skladební dvojice
Pracuje s holou větou. 

podmět a přísudek Ve větě určí vyjádřený podmět a přísudek. 
věta jednoduchá a souvětí Rozliší větu jednoduchou a souvětí. 
stavba věty Rozliší větu jednoduchou a souvětí. 
spojování vět jednoduchých v souvětí Spojuje věty v souvětí. 
stavba souvětí - používání spojovacích výrazů Spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy. 
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význam spojovacích výrazů Spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy. 
používání spojek Obměňuje spojovací výrazy. 
příbuzná slova Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných 

slov. 
pravopis y/i po obojetných souhláskách Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných 

slov. 
doplňovací cvičení Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných 

slov. 
diktát Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných 

slov. 
shoda přísudku s podmětem Chápe a respektuje psaní i/y v příčestí minulém. 
příčestí minulé Chápe a respektuje psaní i/y v příčestí minulém. 
skloňování podstatných jmen podle vzorů (bez vzoru předseda, soudce) Skloňuje podstatná jména podle vzorů, ke vzorům předseda a soudce slova přiřadí 

1. 
koncovky podstatných jmen (bez vzoru předseda, soudce) Odůvodní si a napíše koncovky podstatných jmen. 
slovesa - určení osoby, čísla a času Časuje slovesa ve všech časech, v oznamovacím způsobu, určí osobu, číslo, čas, 

vytvoří infinitiv slovesa 1. 
neurčitý způsob, infinitiv slovesa Časuje slovesa ve všech časech, v oznamovacím způsobu, určí osobu, číslo, čas, 

vytvoří infinitiv slovesa 1. 
slovesa - koncovky sloves v přítomném čase Neplete se v psaní koncovek sloves časovaných v přítomném čase. 
osobitý rukopis, psaní podle normy psacího, případně tiskacího písma Comenia 
script

Píše osobitým rukopisem se snahou psát podle normy: opisuje a přepisuje text bez 
chyb, píše diktát a autodiktát, provádí kontrolu napsaného textu. 

opis a přepis textu s kontrolou a bez chyb Píše osobitým rukopisem se snahou psát podle normy: opisuje a přepisuje text bez 
chyb, píše diktát a autodiktát, provádí kontrolu napsaného textu. 

diktát, autodiktát Píše osobitým rukopisem se snahou psát podle normy: opisuje a přepisuje text bez 
chyb, píše diktát a autodiktát, provádí kontrolu napsaného textu. 

práce se slovníky, s pravidly pravopisu Pracuje se slovníky, s pravidly pravopisu. 
beseda o přečtené knize Povídá si o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech. 
rozbor divadelního představení, rozhlasových a televizních pořadů Povídá si o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech. 
pocity z četby, z poslechu Vyjádří své pocity z četby, z poslechu. 
postavy literárního díla a jejich hodnocení Hodnotí postavy literárního díla, určí jejich vzájemný vztah. 
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práce s informacemi v učebnicích, encyklopediích Vyhledává informace v učebnicích, dětských encyklopediích. 
zápisky z poslechu Pořídí si zápisky k poslechu. 
čtenářský deník Pořídí si zápisky k poslechu. 
vlastní literární práce Tvoří vlastní literární text na dané téma. 
dětská literatura Orientuje se v nabídce dětské literatury a pořadů pro děti a pro mládež. 
pořady pro děti Orientuje se v nabídce dětské literatury a pořadů pro děti a pro mládež. 

Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace. 

lyrika a epika

Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace 1. 
Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace. 

pověst a povídka

Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace 1. 
Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace. 

hlavní a vedlejší postavy

Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace 1. 
Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace. 

divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení

Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 
postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace 1. 

krásná literatura a literatura umělecko - naučná Všímá si rozdílů ve zpracování textu krásné literatury a literatury umělecko- 
naučné. 
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reprodukce textu, vyprávění, dramatizace Všímá si rozdílů ve zpracování textu krásné literatury a literatury umělecko- 
naučné. 

výběr pořadů pro děti - rozhlas, televize, internet, divadelní představení Hledá zajímavé pořady v rozhlase, televizi, divadelní představení, svůj výběr dokáže 
obhájit. 

próza a poezie Odliší verše od prózy. 
přirovnání Rozumí pojmům přirovnání, zosobnění, bajka, dramatizace, encyklopedie. 
zosobnění Rozumí pojmům přirovnání, zosobnění, bajka, dramatizace, encyklopedie. 
bajka Rozumí pojmům přirovnání, zosobnění, bajka, dramatizace, encyklopedie. 
práce s encyklopedií Rozumí pojmům přirovnání, zosobnění, bajka, dramatizace, encyklopedie. 
film, zaměření filmů Vysvětlí a příkladem doloží pojmy lyrika, epika, pověst, povídka, hlavní a vedlejší 

postavy, divadlo, jednání, konflikt a jeho řešení, film a jeho různé druhy, televizní 
inscenace 1. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
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příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
do role druhého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

   

Český jazyk a literatura 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
hlasité čtení se správnou intonací, výslovností a plynulostí Čte správně a plynule populární a umělecko- naučné texty se správným přízvukem 

slovním i větným. 
čtení s výrazem Čte se správným výrazem umělecké texty. 
předčítání Předčítá a recituje. 
přednes, recitace Předčítá a recituje. 
předčítání naukových textů Čte naukové texty studijním způsobem. 
předčítání textů umělecké literatury Předčítá dětem různé texty s použitím správných výrazových prostředků. 
jazyk jako nástroj dorozumívání Průběžně si osvojuje jazyk jako nástroj dorozumívání. 
výslovnost Osvojuje si správnou výslovnost zdvojených souhlásek. 

Pořizuje si stručné, účelné a čitelné zápisy z učebního textu, z encyklopedií atd. práce s textem
Posoudí úplnost či neúplnost sdělení. 
Vyhledává informace v různých druzích textu a knih. vyhledávání informací
Pořizuje si stručné, účelné a čitelné zápisy z učebního textu, z encyklopedií atd. 

vypisování informací Pořizuje si stručné, účelné a čitelné zápisy z učebního textu, z encyklopedií atd. 
úhlednost a čitelnost výpisků Píše osobitým rukopisem úhledně, čitelně, plynule, respektuje základy kultury. 
doplňování slov do textu Posoudí úplnost či neúplnost sdělení. 

Posoudí úplnost či neúplnost sdělení. pozorné naslouchání
Odliší tvrzení od mínění. 

kontrola písemného projevu Odliší tvrzení od mínění. 
obsah přečteného Hovoří souvisle o přečteném textu, vyjádří své názory, pocity. 
obohacování slovní zásoby Osvojuje si jazyk jako nástroj dorozumívání. 
přímá řeč jako součást vypravování Používá přímou řeč při vypravování, intonačně ji odliší od věty uvozovací. 
reprodukce textů Reprodukuje jednoduché texty. 
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vypravování Procvičuje barvité vypravování. 
pravidla komunikace Vyjadřuje se v jednoduchých formách společenského a úředního styku. 
pravidla telefonování Vyjadřuje se v jednoduchých formách společenského a úředního styku. 
pravidla rozhovoru Vyjadřuje se v jednoduchých formách společenského a úředního styku. 
pravidla vzkazu Zanechá vzkaz na záznamníku. 
práce s reklamou Umí najít a vysvětlit základní rozdíly rozhlasového, televizního a divadelního 

představení, odliší zpracování a působení na diváka - posluchače. 
odlišení reklamy od televizního nebo rozhlasového díla Rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě, odliší tvrzení od mínění. 

Intonuje přirozeně a správně frázuje. 
Sestaví osnovu vyprávění. 

vyprávění

Vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s časovou posloupností, pracuje podle 
osnovy. 

popis Intonuje přirozeně a správně frázuje. 
čtení hlasité Čte potichu uvědoměle a dostatečně rychle. 

Čte potichu uvědoměle a dostatečně rychle. čtení tiché
Procvičuje barvité vypravování 1. 

recitace Procvičuje barvité vypravování 1. 
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace. 

slova spisovná a nespisovná

Komunikuje prostřednictvím SMS zpráv a e-mailové pošty. 
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace. 

SMS zprávy

Komunikuje prostřednictvím SMS zpráv a e-mailové pošty. 
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace. 

e-mailová pošta osobní

Komunikuje prostřednictvím SMS zpráv a e-mailové pošty. 
Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace. 

rozhovor

Komunikuje prostřednictvím SMS zpráv a e-mailové pošty. 
popis předmětu Zvládá popis předmětu, děje, pracovního postupu. 
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popis děje Zvládá popis předmětu, děje, pracovního postupu. 
popis pracovního postupu Zvládá popis předmětu, děje, pracovního postupu. 
výběr vhodných jazykových prostředků k popisu Zvládá popis předmětu, děje, pracovního postupu. 
dopis a jeho části Napíše formálně i obsahově správně dopis se všemi jeho částmi. 
poštovní poukázka a podací lístek Vypíše poštovní poukázku a podací lístek. 
objednávka a přihláška Zformuluje jednoduchou objednávku, přihlášku. 
vzkaz nebo zpráva Zformuluje jednoduchou objednávku, přihlášku. 
pozvánka Zformuluje jednoduchou objednávku, přihlášku. 
přání Zformuluje jednoduchou objednávku, přihlášku. 
SMS, emailová pošta Zformuluje jednoduchou objednávku, přihlášku. 
sestavení osnovy, vytvoření nadpisu a rozčlenění slohového útvaru na odstavce Zformuluje jednoduchou objednávku, přihlášku. 
osnova Sestaví osnovu vyprávění. 

Poznává významy slov. význam slov
Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná. 
Poznává významy slov. slova souznačná
Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná. 
Poznává významy slov. slova mnohoznačná
Rozlišuje slova jednoznačná a mnohoznačná. 

slova citově zabarvená Poznává citově zabarvená slova. 
stavba slova, kořen, předponová část, příponová část, koncovka Určí kořen, předponovou a příponovou část, vědomě neurčuje koncovku. 
slova příbuzná Odvozuje slova příponami a předponami, osvojí si základní význam předpon. 
souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene Píše správně souhláskové skupiny na styku předponové a příponové části s 

kořenem /rozzlobený/. 
přídavná jména odvozená příponou - ský, - cký Píše správně souhláskové skupiny na styku předponové a příponové části s 

kořenem /rozzlobený/. 
zdvojené souhlásky v předponové a příponové části Píše správně souhláskové skupiny na styku předponové a příponové části s 

kořenem /rozzlobený/. 
Používá pravidla pro psaní předpon s-, z-, vz-. předpony s-, z-, vz-
Používá pravidla pro psaní předpon s-, z-, vz- 1. 

psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Procvičuje neukončené učivo psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - skupiny 
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bje, vje píše tam, kde se setká předpona ob- a v- s kořenem na-je. 
předpona ob-, v- Procvičuje neukončené učivo psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - skupiny 

bje, vje píše tam, kde se setká předpona ob- a v- s kořenem na-je. 
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu. 

určuje slovní druhy

Hledá slova příbuzná na základě společného kořene slov. 
Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu. 
Hledá slova příbuzná na základě společného kořene slov. 

příbuzná slova

Hledá slova příbuzná na základě společného kořene slov 1. 
Rozlišuje druhy přídavných jmen, přídavná jména nestupňuje. přídavná jména - druhy přídavných jmen
Rozlišuje druhy přídavných jmen, přídavná jména nestupňuje 1. 
Určí zájmena osobní, s dalšími druhy se seznamuje. zájmena osobní
Určí zájmena osobní, s dalšími druhy se seznamuje 1. 

spisovná a nespisovná slova Rozlišuje spisovná a nespisovná slova. 
hovorová slova spisovného jazyka Hledá hovorová slova. 
určování základních větných členů Určuje základní větné členy, podmět vyjádřený i nevyjádřený. 
podmět vyjádřený a nevyjádřený Určuje základní větné členy, podmět vyjádřený i nevyjádřený. 
podmět rozvitý a několikanásobný Najde podmět několikanásobný a umí ho užít ve větách. 

Rozpozná přísudek slovesný a jmenný se sponou. přísudek slovesný a jmenný se sponou
Rozpozná přísudek slovesný a jmenný se sponou 1. 

řeč přímá a nepřímá Umí graficky vyjádřit řeč přímou a větu uvozovací - interpunkci v přímé řeči zvládá s 
pomocí knihy Pravidla českého pravopisu. 

věta jednoduchá a souvětí Napíše větu jednoduchou, spojuje věty v souvětí, nerozlišuje větu hlavní a větu 
vedlejší. 

spojování vět v souvětí Napíše větu jednoduchou, spojuje věty v souvětí, nerozlišuje větu hlavní a větu 
vedlejší. 

přímá a nepřímá řeč Umí graficky vyjádřit řeč přímou a větu uvozovací. 
Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby je obměňuje. skladba - spojovací výrazy
Zná a využívá základní pravidla psaní interpunkce. 
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vyjmenovaná slova Užívá pravopis vyjmenovaných slov i při psaní frekventovaných slov příbuzných. 
Určuje mluvnické kategorie u podstatných jmen - rod, číslo, pád, vzor, skloňuje 
podle vzorů/i předseda a soudce/. 

podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor

Nezaměňuje kategorie podstatných jmen a sloves. 
Určuje mluvnické kategorie u sloves, procvičuje tvary podmiňovacího způsobu 
slovesa "být". 

slovesa - osoba, číslo, čas, způsob

Nezaměňuje kategorie podstatných jmen a sloves. 
zájmena - seznámení se s druhy zájmen Určí zájmena osobní, s dalšími druhy se seznamuje 1. 
souhláskové skupiny na styku předponové a příponové části s kořenem Píše správně souhláskové skupiny na styku předponové a příponové části s 

kořenem. /rozzlobený/. 
předložky s, z Píše správně předložky s, z. 
skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně Procvičuje neukončené učivo psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně - skupiny 

bje, vje píše tam, kde se setká předpona ob- a v- s kořenem na-je 1. 
koncovky podstaných jmen Píše správně koncovky podstatných jmen. 
koncovky přídavných jmen Odůvodní a napíše koncovky přídavných jmen. 
shoda přísudku s podmětem Osvojuje si psaní koncovek sloves při shodě přísudku s podmětem. 
interpunkce Zná a využívá základní pravidla psaní interpunkce 1. 

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. diskuse o přečtených knihách
Povídá si o knihách, všímá si postojů literárních postav. 
Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. literární postava
Povídá si o knihách, všímá si postojů literárních postav. 

myšlenka literárního díla, ukázky Určí hlavní myšlenku literárního díla nebo ukázky. 
Reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně podstatného, hledá klíčová slova a 
pojmy. 

volná reprodukce textu

Tvoří vlastní literární text. 
Reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně podstatného, hledá klíčová slova a 
pojmy. 

volné psaní

Tvoří vlastní literární text. 
podstatné a nepodstatné informace Reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně podstatného, hledá klíčová slova a 

pojmy. 
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Tvoří vlastní literární text. 
Reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně podstatného, hledá klíčová slova a 
pojmy. 

klíčová slova

Tvoří vlastní literární text. 
poezie a próza Seznámí se s rozdílem mezi veršovanou poezií a poetickou prózou. 
literární žánry - poezie, próza, pohádka, příběh, přísloví, rčení, pranostika, pověst, 
bajka

Seznámí se s rozdílem mezi veršovanou poezií a poetickou prózou. 

vyprávění literární a faktické Odliší vyprávění literární od faktického. 
rozdíl zpracování díla formou rozhlasovou, televizní, divadelní Umí najít a vysvětlit základní rozdíly rozhlasového, televizního a divadelního 

představení, odliší zpracování a působení na diváka - posluchače 1. 
dětská literatura Orientuje se v nabídce dětské literatury a pořadů pro děti a pro mládež 
dětské časopisy Orientuje se v nabídce dětské literatury a pořadů pro děti a pro mládež 

Používá elementární literární pojmy při jednoduchém rozboru. pojmy - vyprávění, poezie, próza, rým, verš, sloka, odstavec
Odliší vyprávění literární od faktického 1. 

práce se slovníkem, s encyklopedií, s beletrií Pracuje se slovníkem. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
do role druhého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly
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Český jazyk a literatura 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), 
věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, 
hodnoticí), prožitkové

Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, 
aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, 
manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a 
prostředky mimojazykové), zážitkové

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. 

Zásady vhodného mluveného a psaného projevu Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci. 

Spisovné a nespisovné jazykové prostředky Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. 

Mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené 
žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika 
mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: 
připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek

V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. 

Diskuse Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. 
Klíčová slova Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky z přečteného textu. 
Hlavní myšlenky textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky z přečteného textu. 
Otázky k textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky z přečteného textu. 
Stručné poznámky, výpisky z přečteného textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky z přečteného textu. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

110

Český jazyk a literatura 6. ročník

Zásady tvorby textu Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování. 

Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových 
postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé 
psaní (komunikační žánry: výpisek, soukromý a úřední dopis, objednávka, 
pozvánka, subjektivně zabarvený popis, vypravování)

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

Zvuková podoba jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči 
(přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. 

Jazykové příručky Učí se pracovat s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a příručkami. 

Tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci. 

Skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, přímá řeč, stavba 
textu

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

Skladba – základní a rozvíjející větné členy, souvětí Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. 
Pravopis – lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktický V písemném projevu používá poznaný pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický 

i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. 
Obecné poučení o jazyce – čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), spisovný a 
nespisovný jazyk

Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

Způsoby interpretace literárních děl Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. 

Základy literární teorie – struktura literárního díla (námět a téma díla, literární 
hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura 
umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry)

Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora. 

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

Způsoby interpretace literárních a jiných děl

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování. 

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, 

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie. 
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Český jazyk a literatura 6. ročník

vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
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do role druhého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

   

Český jazyk a literatura 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), 
věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, 
hodnoticí), prožitkové

Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, 
aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, 

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. 
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manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a 
prostředky mimojazykové), zážitkové
Zásady vhodného mluveného a psaného projevu Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci. 
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. 
Mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené 
žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika 
mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: 
připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek

V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. 

Diskuse Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. 
Klíčová slova Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Hlavní myšlenky textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Otázky k textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Stručné poznámky, výpisky, výtah z přečteného textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Referát Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 
Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Zásady tvorby textu

Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování. 

Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
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postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé 
psaní (komunikační žánry: výtah, žádost, strukturovaný životopis, charakteristika, 
subjektivně zabarvený popis, vypravování)

projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů. 

Zvuková podoba jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči 
(přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. 

Slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení 
slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, 
způsoby tvoření slov

Učí se rozlišovat a příklady v textu dokládat nejdůležitější způsoby obohacování 
slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, učí se rozpoznávat přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech. 

Jazykové příručky Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a příručkami. 

Tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci. 

Skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, přímá a nepřímá řeč, 
stavba textu

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

Skladba – základní a rozvíjející větné členy, souvětí Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. 
Pravopis – lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktický V písemném projevu zvládá poznaný pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. 
Spisovný a nespisovný jazyk Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. 
Způsoby interpretace literárních děl Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. 
Základy literární teorie – struktura literárního díla (námět a téma díla, literární 
hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura 
umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry)

Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora. 

Základy literární teorie – struktura literárního díla (námět a téma díla, literární 
hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura 
umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry) 

Způsoby interpretace literárních a jiných děl

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování. 

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních 

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie. 
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myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
Literatura hodnotná a konzumní Učí se rozlišovat literaturu hodnotnou a konzumní. 
Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické Učí se rozlišovat základní literární druhy a žánry. 
Hlavní vývojová období národní a světové literatury a jejich představitelé Poznává základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 

literatuře. 
Práce s informačními zdroji Učí se vyhledávat informace v různých typech katalogů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
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světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
do role druhého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

   

Český jazyk a literatura 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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Učivo ŠVP výstupy
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), 
věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, 
hodnoticí), prožitkové

Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, 
aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, 
manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a 
prostředky mimojazykové), zážitkové

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. 

Zásady vhodného mluveného a psaného projevu Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci. 

Spisovné a nespisovné jazykové prostředky Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. 

Mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené 
žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika 
mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: 
připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek

V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. 

Diskuse Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. 
Klíčová slova Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Hlavní myšlenky textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Otázky k textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Stručné poznámky, výpisky, výtah z přečteného textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Referát Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 
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Zásady tvorby textu Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování. 

Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových 
postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé 
psaní (komunikační žánry: charakteristika, recenze, výklad, úvaha)

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

Zvuková podoba jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči 
(přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. 

Slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení 
slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, 
způsoby tvoření slov

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazémech. 

Jazykové příručky Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a příručkami. 

Tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci. 

Skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, přímá a nepřímá řeč, 
stavba textu

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

Skladba – základní a rozvíjející větné členy, souvětí Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. 
Pravopis – lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktický V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. 
Rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary a prostředky) Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. 
Způsoby interpretace literárních děl Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. 
Základy literární teorie – struktura literárního díla (námět a téma díla, literární 
hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura 
umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry)

Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora. 

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

Způsoby interpretace literárních a jiných děl

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování. 

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních 

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie. 
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myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
Literatura hodnotná a konzumní Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. 
Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v 
proměnách času – hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické 
žánry a jejich představitelé

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele. 

Hlavní vývojová období národní a světové literatury a jejich představitelé Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře. 

Práce s informačními zdroji Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
život, na postoje a chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
do role druhého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

   

Český jazyk a literatura 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Čtení – praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, znalost orientačních prvků v textu), 
věcné (studijní, čtení jako zdroj informací, vyhledávací), kritické (analytické, 
hodnoticí), prožitkové

Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje 
fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji. 

Naslouchání – praktické (výchova k empatii, podnět k jednání), věcné (soustředěné, 
aktivní), kritické (objektivní a subjektivní sdělení, komunikační záměr mluvčího, 
manipulativní působení projevu, zvukové prostředky souvislého projevu a 
prostředky mimojazykové), zážitkové

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru. 

Publicistické útvary Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. 
Přesvědčování a manipulace Rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj. 
Zásady vhodného mluveného a psaného projevu Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci. 
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru. 
Mluvený projev – zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené 
žánry podle komunikační situace), zásady kultivovaného projevu (technika 
mluveného projevu, prostředky nonverbální a paralingvální); komunikační žánry: 
připravený i nepřipravený projev na základě poznámek nebo bez poznámek

V mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči. 

Diskuse Zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. 
Klíčová slova Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Hlavní myšlenky textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Otázky k textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Stručné poznámky, výpisky, výtah z přečteného textu Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
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textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Referát Využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; 
samostatně připraví a s oporou o text přednese referát. 

Zásady tvorby textu Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s 
dodržováním pravidel mezivětného navazování. 

Písemný projev – na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových 
postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé 
psaní (komunikační žánry: charakteristika, popis, výklad, vypravování, recenze, 
úvaha)

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

Slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení 
slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, 
způsoby tvoření slov

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazémech. 

Zvuková podoba jazyka – zásady spisovné výslovnosti, modulace souvislé řeči 
(přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování)

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. 

Jazykové příručky Samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s 
dalšími slovníky a příručkami. 

Tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci. 

Skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, přímá a nepřímá řeč, 
stavba textu

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

Skladba – základní a rozvíjející větné členy, souvětí Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. 
Pravopis – lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktický V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i souvětí. 
Obecné poučení o jazyce – skupiny jazyků (slovanské – především slovenština – a 
jiné, jazyky menšinové), rozvrstvení národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary 
a prostředky), jazyk a komunikace (jazyková norma a kodifikace, kultura jazyka a 
řeči, původ a základy vývoje češtiny)

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití. 

Způsoby interpretace literárních děl Uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla. 

Základy literární teorie a historie – struktura literárního díla (námět a téma díla, Rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora. 
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literární hrdina, kompozice literárního příběhu), jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování; zvukové prostředky poezie: rým, rytmus; volný verš), literatura 
umělecká a věcná (populárně-naučná, literatura faktu, publicistické žánry)

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

Způsoby interpretace literárních a jiných děl

Porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování. 

Tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná 
reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek, interpretace literárního textu, dramatizace, vytváření vlastních textů, 
vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
základů literární teorie. 

Literatura hodnotná a konzumní Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. 
Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v 
proměnách času – hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické 
žánry a jejich představitelé

Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich 
výrazné představitele. 

Hlavní vývojová období národní a světové literatury a jejich představitelé Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové 
literatuře. 

Práce s informačními zdroji Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších 
informačních zdrojích. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, město, vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, doprava a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s nimi – druhotné suroviny , ochrana přírody a kulturních 
památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, životní styl, prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá: rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; fungování a vliv médií ve společnosti – vliv médií na každodenní 
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život, na postoje a chování lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov), identifikování základních orientačních prvků v textu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu, stanovení si časového harmonogramu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, rovnost etnických skupin a kultur, odlišné myšlení a vnímání 
světa, projevy rasové nesnášenlivosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respektování spolužáků jiných etnik, respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít 
do role druhého
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
vstřícný postoj k odlišnostem, naslouchání druhým, komunikace s nimi, specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 
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etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, cvičení tolerance a pochopení pro slabší spolužáky, respektování práce druhých, vzájemná pomoc při řešení úloh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, při práci dvojic a skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozvíjení schopnosti nepodléhat stresům, ale snažit se jim předcházet, vyhledání pomoci při řešení potíží, relaxační hry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání úkolů vyplývajících z učiva, cvičení dovednosti řešit vzniklé problémy, dokázat v učivu navázat na učivo již osvojené, umět si stát za svým rozhodnutím
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, pozitivní přístup k získávání znalostí, můj vztah k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
využití sebekontroly, sebeovládání, jednání, vůle, při delší časové práci se naučit rozdělit si čas, naučit se nést důsledky svého uvažování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
umět analyzovat výsledky voleb (přiměřeně věku)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup žáka k přípravě na hodinu(jeho práva a povinnosti)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
cvičení sdělovat otevřeně svůj názor při řešení úkolů, respektovat názor(nápad) někoho jiného
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
využití prvků demokracie – řád, norma, spravedlivé hodnocení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky 
a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

    

5.4 Další cizí jazyk 
5.4.1 Ruský jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. ročník 7. 
ročník 

RVMPP

8. ročník 8. 
ročník 

RVMPP

9. ročník 9. 
ročník 

RVMPP

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6
      Volitelný Volitelný Volitelný   

   

Název předmětu Ruský jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Ruský jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jako druhý cizí jazyk umožňuje žákům 

rozšířit své jazykové vzdělání. Žáci získávají základní řečové dovednosti, porozumí obsahu jednoduchých 
textů a jsou schopni tyto reprodukovat. V písemném projevu jsou schopni zvládnout grafickou podobu 
písma a využívat základní gramatická pravidla. V neposlední řadě se žáci v průběhu studia seznamují s 
reáliemi rusky mluvících zemí, s životem a kulturou obyvatel.

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

Ruský jazyk je realizován v 7., 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací. Vzdělávání v ruském jazyce 
předpokládá dosažení úrovně A1 podle SERR. 
Formy výuky: frontální výuka, skupinová, individuální, rozhovor, problémové úlohy s výběrem odpovědí, 
využití audiovizuální techniky, poslechy.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení:
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• vybírá si a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 

řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 
Kompetence k řešení problémů:

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy

 
Kompetence komunikativní:

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
• 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

• 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

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
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druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

Kompetence pracovní:
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 

života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu vytváří a upravuje 
digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

Způsob hodnocení žáků Způsob hodnocení žáka: v rámci předmětu jsou žáci hodnoceni z ústního zkoušení, čtení s porozuměním, 
testů, diktátů, překladových cvičení, tematických opakování a úkolů.

   

Ruský jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů (pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 
nesouhlas), domluví se pomocí jednoduchých vět. 
Odlišuje - v předazbukovém období - odlišné hlásky od čj (rozpozná písmena ruské 
azbuky, která se shodují s latinkou), fonetická specifika - nácvik, základní pravidla 
ruské výslovnosti, melodie ruské věty. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby). 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnostní 
návyky. 
Tvoří jednoduchá ústní a písemná sdělení. 
Čte a píše písmena azbuky (azbukové období, umí přečíst psací i tiskací písmena, 
malá i velká), zná specifické znaky azbuky a jejich funkce v jazyce, ruský přízvuk. 
Používá každodenní výrazy a fráze, jednoduché pokyny. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, 
týkají se osvojovaných témat (rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování). 
Vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům (rozumí 
slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal). 
Napíše jednoduchý text o sobě, rodině, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech. 
Rozpozná přízvučné a nepřízvučné slabiky, pohyblivý přízvuk. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace, které se týkají jeho samotného, 
rodiny, volného času, školy. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k probíraným tématům. 

Slovní zásoba, tematické okruhy:
- pozdravy, představení, seznámení
- rodina
- škola
- volný čas
- pozvání do kina, do divadla, na návštěvu
- domov, adresa
- dny v týdnu, čas,
- RF reálie

Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
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Komunikuje v běžných každodenních situacích. 
Tvoří jednoduchá ústní a písemná sdělení, pokládá jednoduché otázky a odpovídá 
na ně. 
Používá známou slovní zásobu, tvoří jednoduché věty. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
každodenních témat. 
Odpovídá na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, volného 
času, školy a dalších probíraných témat. 
Vyslovuje správně (ruská intonace), osvojuje si správnou ruskou výslovnost na 
základě poslechu. 
Odhadne význam slov v kontextu. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 
podporu, v textu vyhledá požadovanou informaci. 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnost. 
Chápe čtený a mluvený text, pracuje se slovníkem. 
Reprodukuje známé každodenní výrazy, základní fráze a jednoduché věty. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů (pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 
nesouhlas), domluví se pomocí jednoduchých vět. 
Odlišuje - v předazbukovém období - odlišné hlásky od čj (rozpozná písmena ruské 
azbuky, která se shodují s latinkou), fonetická specifika - nácvik, základní pravidla 
ruské výslovnosti, melodie ruské věty. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby). 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnostní 
návyky. 
Tvoří jednoduchá ústní a písemná sdělení. 
Čte a píše písmena azbuky (azbukové období, umí přečíst psací i tiskací písmena, 
malá i velká), zná specifické znaky azbuky a jejich funkce v jazyce, ruský přízvuk. 

Mluvnice:
-zájmena
- číslovky základní
- časování sloves
- jednotné a množné číslo
- věta jednoduchá
- tvoření otázek, zápor
- přítomný čas
- minulý čas
- budoucí čas

Používá každodenní výrazy a fráze, jednoduché pokyny. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

134

Ruský jazyk 7. ročník

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, 
týkají se osvojovaných témat (rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování). 
Vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům (rozumí 
slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal). 
Napíše jednoduchý text o sobě, rodině, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech. 
Rozpozná přízvučné a nepřízvučné slabiky, pohyblivý přízvuk. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace, které se týkají jeho samotného, 
rodiny, volného času, školy. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k probíraným tématům. 
Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Komunikuje v běžných každodenních situacích. 
Tvoří jednoduchá ústní a písemná sdělení, pokládá jednoduché otázky a odpovídá 
na ně. 
Používá známou slovní zásobu, tvoří jednoduché věty. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
každodenních témat. 
Odpovídá na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, volného 
času, školy a dalších probíraných témat. 
Vyslovuje správně (ruská intonace), osvojuje si správnou ruskou výslovnost na 
základě poslechu. 
Odhadne význam slov v kontextu. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 
podporu, v textu vyhledá požadovanou informaci. 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnost. 
Chápe čtený a mluvený text, pracuje se slovníkem. 
Reprodukuje známé každodenní výrazy, základní fráze a jednoduché věty. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým
práce s informacemi o sobě, rodině
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinová práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci
rozhovory
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznamuje s rozmanitostí různých kultur
reálie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rozvíjí vědomí evropské identity
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
vytváří postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám
životní příběhy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 
skupinové úkoly, články, diskuze
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
přispívá k chápání vztahů člověka a životního prostředí a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí 
skupinové úkoly, články, diskuze

   

Ruský jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů (pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 
nesouhlas), domluví se pomocí jednoduchých vět. 
Čte a píše azbuku (azbukové období - umí přečíst psací i tiskací písmena, malá i 
velká), zná specifické znaky azbuky a jejich funkce v jazyce, ruský přízvuk, 
výslovnostní pravidla. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby). 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnostní 
návyky. 
Tvoří jednoduchá ústní a písemná sdělení. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům (rozumí 
slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal). 
Napíše jednoduchý text o sobě, rodině, škole a dalších osvojovaných tématech. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, 
týkají se osvojovaných témat (rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování). 
Vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Rozpozná přízvučné a nepřízvučné slabiky, pohyblivý přízvuk. 

Slovní zásoba, tematické okruhy:
- pozdravy, představení, seznámení
- rodina
- škola, vyučování, profese
- volný čas
- pozvání do kina, do divadla, na návštěvu
- domov, adresa
- dny v týdnu, čas, měsíce
- RF reálie, Moskva, Petrohrad

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace, které se týkají jeho samotného, 
rodiny, volného času, školy a dalších probíraných témat. 
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Používá známou slovní zásobu, tvoří jednoduché věty. 
Používá každodenní výrazy a fráze, reaguje na jednoduché pokyny. 
Komunikuje v běžných každodenních situacích. 
Odpovídá na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, volného 
času, školy a dalších probíraných témat. 
Vyslovuje správně (ruská intonace), osvojuje si správnou ruskou výslovnost na 
základě poslechu. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
každodenních témat . 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 
podporu, v textu vyhledá požadovanou informaci. 
Odhadne význam slov v kontextu. 
Procvičuje techniky mluveného projevu. 
Chápe čtený a mluvený text, pracuje se slovníkem. 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnost. 
Reprodukuje známé každodenní výrazy, základní fráze a jednoduché věty. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů (pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 
nesouhlas), domluví se pomocí jednoduchých vět. 
Čte a píše azbuku (azbukové období - umí přečíst psací i tiskací písmena, malá i 
velká), zná specifické znaky azbuky a jejich funkce v jazyce, ruský přízvuk, 
výslovnostní pravidla. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři (reaguje na jednoduchá písemná sdělení, 
která se týkají jeho osoby). 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnostní 
návyky. 
Tvoří jednoduchá ústní a písemná sdělení. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům (rozumí 
slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal). 

Mluvnice:
- zájmena
- přídavná jména
- podstatná jména
- číslovky základní
- časování sloves, zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové souhlásky
- jednotné a množné číslo
- věta jednoduchá
- souvětí
- tvoření otázek, zápor
- přítomný čas
- minulý čas
- budoucí čas

Napíše jednoduchý text o sobě, rodině, škole a dalších osvojovaných tématech. 
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Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, 
týkají se osvojovaných témat (rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování). 
Vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Rozpozná přízvučné a nepřízvučné slabiky, pohyblivý přízvuk. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace, které se týkají jeho samotného, 
rodiny, volného času, školy a dalších probíraných témat. 
Používá známou slovní zásobu, tvoří jednoduché věty. 
Používá každodenní výrazy a fráze, reaguje na jednoduché pokyny. 
Komunikuje v běžných každodenních situacích. 
Odpovídá na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, volného 
času, školy a dalších probíraných témat. 
Vyslovuje správně (ruská intonace), osvojuje si správnou ruskou výslovnost na 
základě poslechu. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
každodenních témat . 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 
podporu, v textu vyhledá požadovanou informaci. 
Odhadne význam slov v kontextu. 
Procvičuje techniky mluveného projevu. 
Chápe čtený a mluvený text, pracuje se slovníkem. 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnost. 
Reprodukuje známé každodenní výrazy, základní fráze a jednoduché věty. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 
skupinové úkoly, články, diskuze
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
přispívá k chápání vztahů člověka a životního prostředí a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí 
skupinové úkoly, články, diskuze
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
vytváří postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám
životní příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznamuje s rozmanitostí různých kultur
reálie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci
rozhovory
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinová práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým
práce s informacemi o sobě, rodině
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rozvíjí vědomí evropské identity
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace

   

Ruský jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů (pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 
nesouhlas), domluví se pomocí jednoduchých vět. 
Čte a píše azbuku (azbukové období - umí přečíst psací i tiskací písmena, malá i 
velká), zná specifické znaky azbuky a jejich funkce v jazyce, ruský přízvuk, 
výslovnostní pravidla. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři či dotazníku (reaguje na jednoduchá 
písemná sdělení, která se týkají jeho osoby). 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnostní 
návyky. 
Tvoří jednoduchá ústní a písemná sdělení. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům (rozumí 
slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal). 
Napíše jednoduchý text o sobě, rodině, škole a dalších osvojovaných tématech, 
odpoví na dopis nebo email. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, 
týkají se osvojovaných témat (rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování). 
Vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Reaguje stručně na jednoduché písemné sdělení. 
Rozpozná přízvučné a nepřízvučné slabiky, pohyblivý přízvuk. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace, které se týkají jeho samotného, 
rodiny, volného času, školy a dalších probíraných témat. 
Používá známou slovní zásobu, tvoří jednoduché věty. 
Používá každodenní výrazy a fráze, reaguje na jednoduché pokyny. 

Slovní zásoba, tematické okruhy:
- pozdravy, představení, seznámení
- rodina
- škola, vyučování, profese
- volný čas
- pozvání do kina, do divadla, na návštěvu
- domov, adresa
- dny v týdnu, čas, měsíce, roční období, počasí
- oblékání, stravování, nakupování
- doprava, cestování
- člověk - charakter, vzhled, popis osoby
- město, orientace ve městě
- RF reálie, Moskva, Petrohrad, Praha, Brno

Komunikuje v běžných každodenních situacích. 
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Odpovídá na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, volného 
času, školy a dalších probíraných témat. 
Vyslovuje správně (ruská intonace), osvojuje si správnou ruskou výslovnost na 
základě poslechu. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
každodenních témat. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 
podporu, v textu vyhledá požadovanou informaci. 
Odhadne význam slov v kontextu. 
Procvičuje techniky mluveného projevu. 
Pochopí čtený a mluvený text, pracuje se slovníkem. 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnost. 
Reprodukuje známé každodenní výrazy, základní fráze a jednoduché věty. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů (pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a 
nesouhlas), domluví se pomocí jednoduchých vět. 
Čte a píše azbuku (azbukové období - umí přečíst psací i tiskací písmena, malá i 
velká), zná specifické znaky azbuky a jejich funkce v jazyce, ruský přízvuk, 
výslovnostní pravidla. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři či dotazníku (reaguje na jednoduchá 
písemná sdělení, která se týkají jeho osoby). 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnostní 
návyky. 
Tvoří jednoduchá ústní a písemná sdělení. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům (rozumí 
slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal). 
Napíše jednoduchý text o sobě, rodině, škole a dalších osvojovaných tématech, 
odpoví na dopis nebo email. 

Mluvnice:
- zájmena
- přídavná jména (skloňování)
- podstatná jména (skloňování)
- číslovky základní, řadové (skloňování)
- časování sloves, zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové souhlásky
- jednotné a množné číslo
- věta jednoduchá
- souvětí
- tvoření otázek, zápor
- přítomný čas
- minulý čas
- budoucí čas

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně, 
týkají se osvojovaných témat (rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování). 
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Ruský jazyk 9. ročník

Vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Reaguje stručně na jednoduché písemné sdělení. 
Rozpozná přízvučné a nepřízvučné slabiky, pohyblivý přízvuk. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace, které se týkají jeho samotného, 
rodiny, volného času, školy a dalších probíraných témat. 
Používá známou slovní zásobu, tvoří jednoduché věty. 
Používá každodenní výrazy a fráze, reaguje na jednoduché pokyny. 
Komunikuje v běžných každodenních situacích. 
Odpovídá na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, volného 
času, školy a dalších probíraných témat. 
Vyslovuje správně (ruská intonace), osvojuje si správnou ruskou výslovnost na 
základě poslechu. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají 
každodenních témat. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 
podporu, v textu vyhledá požadovanou informaci. 
Odhadne význam slov v kontextu. 
Procvičuje techniky mluveného projevu. 
Pochopí čtený a mluvený text, pracuje se slovníkem. 
Rozlišuje vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov, základní výslovnost. 
Reprodukuje známé každodenní výrazy, základní fráze a jednoduché věty. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vede k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí, přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 
skupinové úkoly, články, diskuze
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
přispívá k chápání vztahů člověka a životního prostředí a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí 
skupinové úkoly, články, diskuze
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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Ruský jazyk 9. ročník

vytváří postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám
životní příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznamuje s rozmanitostí různých kultur
reálie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci
rozhovory
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinová práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým
práce s informacemi o sobě, rodině
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rozvíjí vědomí evropské identity
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
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5.4.2 Německý jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. ročník 7. 
ročník 

RVMPP

8. ročník 8. 
ročník 

RVMPP

9. ročník 9. 
ročník 

RVMPP

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6
      Volitelný Volitelný Volitelný   

   

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Předmět německý jazyk vybavuje žáky takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně 

vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vyjadřovat se a uplatňovat i prosazovat výsledky svého 
poznávání. Soubor těchto dovedností umožní žákům rozšířit své jazykové vzdělání o znalost přiměřených 
základů němčiny. Doplňuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované 
Evropy a světa a přispívá ke zvýšení mobility v osobním životě, ve studiu i v budoucím uplatnění. Pomáhá 
žákům poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice.

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

Německý jazyk je vyučován v 7., 8. a 9. ročníku jako povinný předmět s týdenní dvouhodinovou dotací. 
Předpokládá dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Kompetence k učení:
• vybírá a využívá vhodné způsoby, strategie, plánuje, organizuje vlastní učení
• vyhledává a třídí informace
• uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a 

kulturní jevy
• posoudí vlastní pokrok, kriticky zhodnotí výsledky svého učení

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

Kompetence k řešení problémů:
• rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení
• vyhledá informace vhodné k řešení problému
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Název předmětu Německý jazyk
• řeší problémy samostatně
• kriticky myslí, je schopen obhájit svá rozhodnutí

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu
• naslouchá ostatním, porozumí, vhodně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor, 

argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a 

komunikačních prostředků, reaguje na ně a tvořivě je využívá
• využívá informační a komunikační prostředky ke komunikaci s okolním světem
• využívá komunikativní dovednosti k vytváření vztahů

Kompetence sociální a personální:
• spolupracuje ve skupině, spoluvytváří pravidla práce v týmu
• přispívá k diskusi, chápe potřebu efektivně spolupracovat

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí
• poskytne dle svých možností účinnou pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí
 
 

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby při učení a při zapojení do života školy a 

do společnosti
• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah
• vytváří a upravuje digitální obsah
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci a zkvalitnil výsledky své práce

Způsob hodnocení žáků Žák je hodnocen za úroveň zvládnutí požadovaných výstupů ŠVP, zejména za dosaženou úroveň vzdělání v 
mluveném i písemném projevu a ve schopnostech vhodné komunikace; při hodnocení jsou vždy 
zohledněny individuální schopnosti žáka, je hodnoceno to, co žák zvládl. Součástí hodnocení je průběžná 
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Název předmětu Německý jazyk
žákova práce při vzdělávání, samostatná a skupinová práce, písemné práce a testy, ústní zkoušení.

   

Německý jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých hovorů. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám v promluvě, která je pronášena pomalu a 
zřetelně a týká se známých témat. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkají se osvojovaných témat. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm požadovanou informaci. 

Mluvnice:
Slovosled ve větě oznamovací, tázací a rozkazovací
Časování sloves v přítomném čase
Časování sloves sein a haben
Zápor
Rod podstatných jmen a používání členu
Osobní, přivlastňovací a tázací zájmena
Souvětí souřadné se spojkami und, aber a oder
Číslovky 0 – 1000
Vybrané předložky

Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Rozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. 

Slovní zásoba:
Pozdravy
Internacionalismy
Osobní údaje

Zapojí se do jednoduchých hovorů. 
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Německý jazyk 7. ročník

Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám v promluvě, která je pronášena pomalu a 
zřetelně a týká se známých témat. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkají se osvojovaných témat. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm požadovanou informaci. 

Přátelé
Volný čas
Škola a vyučovací předměty
Dny v týdnu
Reálie Německa, Rakouska a Švýcarska

Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým
práce s informacemi o sobě, rodině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využívá originálních zdrojů při poznávání života, evropské a světové kultury
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinová práce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
reálie
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Německý jazyk 7. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rozvíjí vědomí evropské identity 
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
skupinové úkoly, články, diskuze
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
skupinové úkoly, články, diskuze
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
životní příběhy

   

Německý jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých hovorů. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám v promluvě, která je pronášena pomalu a 
zřetelně a týká se známých témat. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkají se osvojovaných témat. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat. 

Mluvnice:
Časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase
Časování vybraných způsobových sloves v přítomném čase
Slovesná vazba es gibt
Skloňování podstatných jmen ve 4. pádě
Osobní zájmena ve 4. pádě
Zápor s kein
Vybrané předložky

Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
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Německý jazyk 8. ročník

každodenních témat. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm požadovanou informaci. 
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Rozumí krátkým a jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Zapojí se do jednoduchých hovorů. 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám v promluvě, která je pronášena pomalu a 
zřetelně a týká se známých témat. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkají se osvojovaných témat. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat. 
Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat a podobné otázky 
pokládá. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm požadovanou informaci. 

Slovní zásoba:
Školní pomůcky
Jídlo a pití
Bydlení
Domácí mazlíčci
Volný ča a koníčky
Povolání

Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
skupinové úkoly, články, diskuze
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
skupinové úkoly, články, diskuze
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
životní příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
reálie
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Německý jazyk 8. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinová práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým
práce s informacemi o sobě, rodině
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využívá originálních zdrojů při poznávání života, evropské a světové kultury
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rozvíjí vědomí evropské identity 
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace

   

Německý jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně. 

Mluvnice:
Časování sloves s odlučitelnou předponou
Časování sloves s odlučitelnou předponou Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů. 
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Německý jazyk 9. ročník

Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. 
Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 
a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat. 
Žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat. 
Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné otázky pokládá. 
Žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. 

Časování pomocných sloves sein a haben v přítomném čase i v préteritu
Časování vybraných modálních sloves v přítomném čase
Časování vybraných nepravidelných sloves
Vybrané předložky
Tázací zájmeno welcher, welche, welches
Vybrané slovesné vazby

Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny 
pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně. 
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů. 
Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům. 
Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 
a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. 
Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat. 
Žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat. 

Slovní zásoba a tematické okruhy:
Režim dne
Počasí a roční období
Orientace ve městě
Cestování
Dopravní prostředky
Oblečení
Prázdniny a prázdninové zážitky
Reálie německy mluvících zemí

Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
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Německý jazyk 9. ročník

volného času a podobné otázky pokládá. 
Žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci. 
Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
skupinové úkoly, články, diskuze
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
skupinové úkoly, články, diskuze
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
životní příběhy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
reálie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjí dovednosti dobré komunikace a dovednosti pro spolupráci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
skupinová práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
informace o spolužácích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
utváří pozitivní postoj k sobě samému i k druhým
práce s informacemi o sobě, rodině
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využívá originálních zdrojů při poznávání života, evropské a světové kultury
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
rozvíjí vědomí evropské identity 
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
rodinné příběhy, reálie, texty, mezinárodní organizace
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5.5 OSV 
5.5.1 Osobnostní a sociální výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. ročník 6. 
ročník 

RVMPP

7. ročník 7. 
ročník 

RVMPP

8. ročník 8. 
ročník 

RVMPP

9. ročník 9. 
ročník 

RVMPP

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
     Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný   

   

Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
Oblast

Charakteristika předmětu Vyučovací obor Osobnostní a sociální výchova se vyučuje jako samostatný předmět 
v  6. až 9.ročníku 1 hodinu týdně. Předmět je vyučován třídními učiteli. 
Osobnostní a sociální výchova vychází z průřezového tématu stejného názvu. 
Toto průřezové téma je tedy samostatným předmětem realizováno. Předmět se zaměřuje na 
reflexi osobnosti žáka, na jeho individuální potřeby i zvláštnosti, napomáhá každému žákovi 
utvářet si životní dovednosti. 
Osobnostní a sociální výchova vychází z více či méně běžných situací každodenního 
života, žák a konkrétní žákovská skupina stojí v centru výuky. Jejím smyslem je pomáhat 
každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k 
sobě samému i k dalším lidem a světu. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností OSV: 
vede žáky k porozumění sobě samému 
napomáhá zvládání vlastního chování 
přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 
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Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 
utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 
umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) 
formuje studijní dovednosti 
podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

V oblasti postojů a hodnot OSV: 
· pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému 
· vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 
· vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 
· přispívá k utváření mravních rozměrů komunikačních situací a různých způsobů 
lidského chování 
· napomáhá primární prevenci rizikového chování a škodlivých způsobů 
chování
Ve vztahu k oblasti Etická výchova u žáka rozvíjí:
- sociální dovednosti, které jsou zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé 
společnosti
- samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro praktický život, 
samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů
- správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí
- schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné 
spolupráce
Ve vztahu k oblasti Volba povolání u žáka:
- rozvíjí schopnost orientovat se v důležitých profesních informacích a na základě dostupných informací se 
správně rozhodovat o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání
- koriguje jejich představy a očekávání ve vztahu k vybranému povolání a ukazuje jim vhodné cesty vedoucí 
k dosažení stanovených profesních cílů
- seznamuje je s významem osobnostních předpokladů pro výkon vybraných povolání a učí je přebírat 
osobní odpovědnost za vlastní rozhodování o své budoucí vzdělávací a profesní dráze
 
Ve vztahu k oblasti Informatika  se učí:
- chránit sebe, své soukromí, data i zařízení ve světě digitálních technologií
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Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět se vyučuje s jednohodinovou týdenní dotací.

Kompetence k učení:
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů:
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 

nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

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

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
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Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 

okolním světem
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 

a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:

• 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

• 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

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

Kompetence pracovní:
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

157

Název předmětu Osobnostní a sociální výchova
života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít

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

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky

Způsob hodnocení žáků žák je hodnocen za úroveň zvládnutí požadovaných výstupů ŠVP, zejména za vhodnou komunikaci, osobní 
nasazení a přístup k vedení osobního portfolia při hodnocení jsou vždy zohledněny individuální schopnosti 
žáka součástí hodnocení je průběžná žákova práce při vzdělávání, samostatná a skupinová práce

   

Osobnostní a sociální výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Mluvený projev – zásady dorozumívání, komunikační normy

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 
Bezpečnost – zabezpečení digitálních zařízení a dat, bezpečná práce s hesly dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 
Zásady lidského soužití – morálka a mravnost uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 
Vztahy mezi lidmi – konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
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nesnášenlivosti názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, lidská solidarita respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

Hořlaviny – význam nebezpečnosti aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 
Ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení pamatuje si příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – chování a jednání při nebezpečí 
živelných pohrom v modelových situacích

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů

vyhodnocuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití – kamarádství, vrstevnická skupina respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákaz a jejich 
prevence

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 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

Digitální technika – počítač, mobilní telefon dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu 

Otevřená komunikace – zásady verbální komunikace, dialog komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 
situaci 

Asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním chováním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 

Fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v 
soutěživých situacích

spolupracuje i v obtížných sociálních situacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako součást kolektivu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Pravidla třídy a jejich dodržování.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Spolužáci a jejich osobnost.
Chápání rozdílnosti lidí a vycházení s nimi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Třída jako tým. 
Tvoření fungujícího třídního kolektivu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zvládání stresu.
Koníčky a jejich výhody pro psychické zdraví člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Pozitivní přístup ke spolužákům.
Vzájemné porozumění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Fungování jedince v kolektivu.
Společná pravidla a jejich dodržování a vymáhání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vzájemná spolupráce ve třídě.

   

Osobnostní a sociální výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Mluvený projev – zásady dorozumívání, komunikační normy dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 
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odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 

Zvuková podoba jazyka – základy spisovné výslovnosti rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
Bezpečnost – zabezpečení digitálních zařízení a dat, bezpečná práce s hesly dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 
Zásady lidského soužití – morálka a mravnost uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 
Vztahy mezi lidmi – konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské 
nesnášenlivosti

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, lidská solidarita respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

Právo v každodenním životě - důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 
porušování 

Zásady bezpečné práce v běžném životě pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí 
jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 

Hořlaviny – význam nebezpečnosti aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 
Ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení pamatuje si příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – chování a jednání při nebezpečí 
živelných pohrom v modelových situacích

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů

vyhodnocuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití – kamarádství, vrstevnická skupina respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákaz a jejich 
prevence

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 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

Digitální technika – počítač, mobilní telefon dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
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technikou a poskytne první pomoc při úrazu 
Volba profesní orientace – sebepoznání, osobní zájmy a cíle využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 
Otevřená komunikace – zásady verbální komunikace, dialog komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 

situaci 
Asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním chováním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 
Fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v 
soutěživých situacích

spolupracuje i v obtížných sociálních situacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Fungování jedince v kolektivu.
Společná pravidla a jejich dodržování a vymáhání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Pozitivní přístup ke spolužákům.
Vzájemné porozumění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vzájemná spolupráce ve třídě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Třída jako tým. 
Tvoření fungujícího třídního kolektivu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Spolužáci a jejich osobnost.
Chápání rozdílnosti lidí a vycházení s nimi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zvládání stresu.
Koníčky a jejich výhody pro psychické zdraví člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako součást kolektivu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Pravidla třídy a jejich dodržování.
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Naslouchání – komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Mluvený projev – zásady dorozumívání, komunikační normy

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 
Zvuková podoba jazyka – základy spisovné výslovnosti rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
Bezpečnost – zabezpečení digitálních zařízení a dat, bezpečná práce s hesly dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 
Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 
Zásady lidského soužití – morálka a mravnost uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 
Vztahy mezi lidmi – konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské 
nesnášenlivosti

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, lidská solidarita respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie 
Právo v každodenním životě - důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 
Zásady bezpečné práce v běžném životě pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí 

jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 
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Hořlaviny – význam nebezpečnosti aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 
Ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení pamatuje si příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – chování a jednání při nebezpečí 
živelných pohrom v modelových situacích

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů

vyhodnocuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití – kamarádství, vrstevnická skupina respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

Zdravý způsob života a péče o zdraví -vliv životních podmínek a způsobu stravování 
na zdraví, pitný režim

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákaz a jejich 
prevence

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 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

Organizace práce, důležité technické postupy organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
Digitální technika – počítač mobilní telefon dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 

technikou a poskytne první pomoc při úrazu 
Volba profesní orientace – sebepoznání, osobní zájmy a cíle využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 
Otevřená komunikace – zásady verbální komunikace, dialog komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 

situaci 
Asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním chováním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 
Fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v 
soutěživých situacích

spolupracuje i v obtížných sociálních situacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Fungování jedince v kolektivu.
Společná pravidla a jejich dodržování a vymáhání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Pozitivní přístup ke spolužákům.
Vzájemné porozumění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vzájemná spolupráce ve třídě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Třída jako tým. 
Tvoření fungujícího třídního kolektivu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Spolužáci a jejich osobnost.
Chápání rozdílnosti lidí a vycházení s nimi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zvládání stresu.
Koníčky a jejich výhody pro psychické zdraví člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako součást kolektivu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Pravidla třídy a jejich dodržování.

   

Osobnostní a sociální výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Naslouchání – výchova k empatii rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 
Naslouchání – komunikační záměr mluvčího, manipulativní působení projevu rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
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dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Mluvený projev – zásady dorozumívání, komunikační normy

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 
Mluvený projev – prostředky nonverbální a paralingvální v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, 

nonverbálních i palingválních prostředků řeči 
Slovní zásoba a tvoření slov spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
Zvuková podoba jazyka – základy spisovné výslovnosti rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití 
Bezpečnost – zabezpečení digitálních zařízení a dat, bezpečná práce s hesly dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; 

popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení 
Problémy současnosti, mimoevropský svět prokáže základní orientaci v problémech současného světa 
Naše vlast – pojem vlasti a vlastenectví rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 
Kulturní život – prostředky komunikace kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 
Zásady lidského soužití – morálka a mravnost uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích 
Vztahy mezi lidmi – konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské 
nesnášenlivosti

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám 

Lidská setkání – rovnost a nerovnost, pomoc lidem v nouzi rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí 
a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

Lidská setkání – přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, lidská solidarita respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti 

Kulturní život – rozmanitost kulturních projevů je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie 
Osobní rozvoj – životní cíle a plány, životní perspektiva formuluje své nejbližší plány 
Právo v každodenním životě - důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 
Vlastnosti zvuku – pohlcování zvuku posoudí vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka 
Zásady bezpečné práce v běžném životě pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí 

jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými 
zatím pracovat nesmí 
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Hořlaviny – význam nebezpečnosti aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe 
Nemoci, úrazy a prevence – praktické zásahy a postupy při léčení běžných nemocí, 
závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby 

Ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení pamatuje si příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí 
Vztah přírody a společnosti – udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany 
přírody a životního prostředí

vysvětlí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní prostředí 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – chování a jednání při nebezpečí 
živelných pohrom v modelových situacích

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů

vyhodnocuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 
vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití – kamarádství, vrstevnická skupina respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

Zdravý způsob života a péče o zdraví -vliv životních podmínek a způsobu stravování 
na zdraví, pitný režim

usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 
rodiny i v nejbližším okolí 

Ochrana před přenosnými chorobami – základní cesty přenosu nákaz a jejich 
prevence

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 

Tělesná a duševní hygiena, denní režim – zásady osobní a duševní hygieny, 
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit

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 

Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

Organizace práce, důležité technické postupy organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
Digitální technika dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 

technikou a poskytne první pomoc při úrazu 
Trh práce – charakter a druhy pracovních činností, požadavky kvalifikační, zdravotní 
a osobnostní

posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní 
přípravy 

Volba profesní orientace – sebepoznání, osobní zájmy a cíle využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 
Otevřená komunikace – zásady verbální komunikace, dialog komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

167

Osobnostní a sociální výchova 9. ročník

situaci 
Důstojnost a identita člověka – hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a 
morálního úsudku

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

Asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika nahrazuje agresivní a pasivní chování asertivním chováním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 

Fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v 
soutěživých situacích

spolupracuje i v obtížných sociálních situacích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Fungování jedince v kolektivu.
Společná pravidla a jejich dodržování a vymáhání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Pozitivní přístup ke spolužákům.
Vzájemné porozumění.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Vzájemná spolupráce ve třídě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Třída jako tým. 
Tvoření fungujícího třídního kolektivu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Spolužáci a jejich osobnost.
Chápání rozdílnosti lidí a vycházení s nimi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zvládání stresu.
Koníčky a jejich výhody pro psychické zdraví člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já jako součást kolektivu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Pravidla třídy a jejich dodržování.

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

168

5.6 Volitelné předměty 
5.6.1 Sportovní hry 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. ročník 9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

        Volitelný   

   

Název předmětu Sportovní hry
Oblast

Charakteristika předmětu Sportovní hry jsou volitelný předmět určený pro žáky s hlubším zájmem o sport a tělesnou výchovu. 
Navazuje svým obsahem na předmět Tělesná výchova. Žákům nabízí zdokonalení v oblasti sportovních her, 
rozvíjí a prohlubuje tematické celky z tělesné výchovy. 
 

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

Vyučovací předmět Sportovní hry je zařazen v 9. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Jedná se o 
povinně volitelný předmět, který je určen jak pro dívky, tak pro chlapce. Výuka probíhá v tělovýchovných 
prostorách.

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

Kompetence občanské:
• Zná různé modelové situace poranění při rozličných sportovních činnostech a rozhoduje o 

způsobech ošetření a poskytnutí první pomoci.

Způsob hodnocení žáků Žák je hodnocen na základě zvládnutí pohybových aktivit a za aktivní účast v hodinách. Hodnocení 
zohledňuje pohybové schopnosti a možnosti žáků, jejich motivaci a snahu o rozvoj dovedností. 

   

Sportovní hry 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence občanské
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Učivo ŠVP výstupy
Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví Samostatně organizuje svůj pohybový režim, uvědomuje si zdravotní význam 

pohybu. 
Poznatky o TV a sportu Samostatně organizuje svůj pohybový režim, uvědomuje si zdravotní význam 

pohybu. 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 

Kondiční cvičení

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti. 
Průpravná, kompenzační a koordinační cvičení Cíleně se připraví před pohybovou činností a na její ukončení. 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 

Relaxační cvičení

Cíleně se připraví před pohybovou činností a na její ukončení. 
Průpravná cvičení Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Míčové hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Sportovní, pohybové hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Základy pravidel sportovních her Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 

možné příčiny. 
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny. 

Posuzování a měření výkonu

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich 
možné příčiny. 

Komunikace a spolupráce v TV

Osvojuje si odbornou terminologii. 
Názvosloví osvojovaných činností Osvojuje si odbornou terminologii. 

Osvojuje si odbornou terminologii. 
Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva. 

Pravidla osvojovaných pohybových činností

Respektuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a diváka, 
organizátora. 
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Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky. 
Respektuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a diváka, 
organizátora. 

Zásady jednání fair play

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
Organizace prostoru a pohybových činností Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva. 

Respektuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a diváka, 
organizátora. 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích

   

5.6.2 Chemicko-biologická praktika 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. ročník 9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

        Volitelný   
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Název předmětu Chemicko-biologická praktika
Oblast

Charakteristika předmětu Předmět doplňuje a rozšiřuje teoretické znalosti získané v chemii a biologii a prohlubuje praktické 
dovednosti při práci v laboratoři a v terénu. Hlavním cílem je podpořit pozitivní vztah žáků k přírodním 
vědám, propojit poznatky z jednotlivých přírodovědných oborů (explicitně biologie a chemie) a rozvíjet 
ekologické myšlení a chování. 

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

Předmět je vyučován v devátém ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně jako volitelný. 

Kompetence k učení:
• samostatně či v kooperaci s ostatními žáky pozoruje různé chemické látky, jejich vlastnosti a reakce
• samostatně vyhledává v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky 

chemického poznávání, propojuje s poznatky z biologie a využívá je ve svém dalším studiu
• pozná souvislosti chemického a biologického zkoumání s ostatními přírodovědně zaměřenými 

oblastmi
• používá základní chemické sklo a ostatní pomůcky při laborování

Kompetence k řešení problémů:
• formuluje problém, myšlenku, řešení
• hledá, navrhuje či používá různé metody, informace nebo nástroje, které by mohly přispět k řešení 

daného problému
• používá osvojené metody řešení chemických a biologických problémů i v situacích z každodenního 

života
Kompetence komunikativní:

• formuluje vlastní názory na problematiku vztahu chemie, životního prostředí i vlastního zdraví
Kompetence sociální a personální:

• pracuje ve skupině na řešení problému
• zná potřebu vzájemného respektu i pomoci

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

Kompetence občanské:
• respektuje názor a mínění druhých
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Název předmětu Chemicko-biologická praktika
Kompetence pracovní:

• provádí experimenty, které buď ověřují či potvrzují vyslovované hypotézy
Způsob hodnocení žáků Součástí hodnocení žáka/žákyně je v každém pololetí:

samostatná či skupinová práce
volitelné úkoly.
Kromě známek se v hodnocení mohou objevit znaky: A – žák práci nesplnil z důvodu nepřítomnosti, N – žák 
práci zatím nedokončil.

Hodnocení žáka dále ovlivňuje:
úroveň práce v hodinách (včasné plnění úkolů, vhodné chování, spolupráce s vyučujícím, aktivita, 
samostatnost),
plnění domácích úkolů,
úplnost a přehlednost zápisů v sešitě – bude hodnoceno jedenkrát za čtvrtletí.

Výsledná známka na vysvědčení není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.
   

Chemicko-biologická praktika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
zásady bezpečné práce ve školní pracovně (laboratoři) pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami. 
laboratorní pomůcky, práce se sklem pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami. 
zásady bezpečné práce v běžném životě hodnotí rizikovost používaných látek. 
nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, piktogramy a jejich význam posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat 

nesmí. 
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poznávání dřevin v okolí školy (park, nábřeží Svratky) Aplikuje praktické metody poznávání přírody. 
výroba herbáře Aplikuje praktické metody poznávání přírody. 
určování fytocenologického snímku Aplikuje praktické metody poznávání přírody. 
pozorování změn v přírodě v souvislosti s ročním obdobím Aplikuje praktické metody poznávání přírody. 
rostliny a živočichové okolí školy Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. 
vodní plankton řeky Svratky Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. 
tvorba a pozorování mikroskopických preparátů rostlin, odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až 

k jednotlivým orgánům 
výroba vzorníku plodů semen rostlin odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až 

k jednotlivým orgánům 
izolace rostlinných barviv navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí. 
stanovování a důkaz obsahu železa v listech rostlin navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí. 
tein, kofein navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí. 
tvorba půdního roztoku - filtrace destilace s vodní parou navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí. 
biologický rozbor půdy navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí. 
fotosyntéza vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů. 
vliv čistoty vody na život kroužkovců uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí. 
škodlivost nikotinu pro živé organismy uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí. 
pěstování rostlin ze semen volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. 
minizahrádka volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin. 
přesazování a množení rostlin volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní. 
chemický a biologický rozbor půdy uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí. II 
vliv hnojiv na živé organismy uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí. II 
Pozorování drobných živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů. 
Přírodní látky v potravinách uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
rozvoj zodpovědnosti za své chování, respektovat práva všech, odlišné zájmy, názory i schopnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
vztahy v přírodě
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lidé jako součást jednoty všech živých organismů,  naše možnost pozitivně nebo negativně ovlivnit křehkou přírodní rovnováhu
voda, vzduch, anorganická chemie – prvky (půda, živé organizmy), organická chemie (halogenderiváty, freony, DDT, přírodní materiály, plasty..)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvoj globálního myšlení, podpora mezinárodního porozumění, rozvoj mobility a flexibility v občanské, pracovní i osobní sféře dospělosti
globální vlivy na ŽP, spolupráce v oblasti využití přírodních zdrojů a jejich zpracování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
význam lidského působení na životní prostředí, osobní odpovědnost pro každodenní život (viz odpady, šetření energií apod.)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
schopnost analyzovat a posuzovat informace
rozvoj komunikačních schopností při veřejném vystoupení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
kritické čtení, poslech a pozorování mediálních sdělení

   

5.6.3 Seminář z českého jazyka 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. ročník 9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

        Volitelný   

   

Název předmětu Seminář z českého jazyka
Oblast

Charakteristika předmětu Seminář z českého jazykaje volitelným seminářem, který je míněn jako doplňková hodina oboru Českého 
jazyka a literatury. Obsahem navazuje na běžné hodiny českého jazyka, je však více uzpůsoben konkrétním 
potřebám žáků. Je mimo jiné zaměřen na přípravu žáků k přijímacím zkouškám na střední školy. Jeho cílem 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

176

Název předmětu Seminář z českého jazyka
je upevnit a prohloubit učivo i klíčové kompetence osvojované žáky během školní výuky tak, aby si 
uvědomili, že český jazyk je ve všech svých podobách součástí každodenního života a jeho pochopení a 
zvládnutí výrazně usnadňuje interpersonální vztahy i profesní život. Žáci jsou vedeni prostřednictvím 
různých metod a aktivit k samostatnému a kritickému myšlení.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Seminář z českého jazyka má komplexní charakter. Ve výuce se 
vzájemně prolíná vzdělávací obsah komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy.
 

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

1 vyučovací hodina týdně v 9. ročníku. Seminář je vyučován v běžné učebně za využití pomůcek pro výuku 
českého jazyka.

Kompetence k učení:
• k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
• k vnímání a osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací

Kompetence komunikativní:
• k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů

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

Kompetence sociální a personální:
• k zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního 

vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
• k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku 

prosazení sebe sama 
Způsob hodnocení žáků žák je hodnocen za úroveň zvládnutí požadovaných výstupů ŠVP, zejména za dosaženou úroveň vzdělání v 

mluveném i písemném projevu a ve schopnostech vhodné komunikace
při hodnocení jsou vždy zohledněny individuální schopnosti žáka
součástí hodnocení je průběžná žákova práce při vzdělávání, samostatná a skupinová práce

   

Seminář z českého jazyka 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Učivo ŠVP výstupy
Zásady vhodného mluveného a psaného projevu Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 
Slohové útvary Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 
Spisovné a nespisovné jazykové prostředky Odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
Slovní zásoba a tvoření slov – slovní zásoba a její jednotky, slohové rozvrstvení 
slovní zásoby, význam slova, homonyma, synonyma, obohacování slovní zásoby, 
způsoby tvoření slov

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště 
ve frazémech. 

Tvarosloví – slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci 

Skladba – výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, přímá a nepřímá řeč, 
stavba textu

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

Skladba – základní a rozvíjející větné členy, souvětí Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 
Pravopis – lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktický V písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
Základy literární teorie – struktura literárního díla, jazyk literárního díla, Rozpoznává základní rysy individuálního stylu autora. 
Literatura hodnotná a konzumní Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty. 
Literární druhy a žánry – poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické a dramatické. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
rozvíjení pozornosti a soustředění při získávání poznatků z nového učiva a při jeho procvičování, rozvíjení smyslového vnímání, rozvoj dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozvíjení schopnosti komunikovat s ostatními žáky a s učitelem při řešení úkolů, empatické a aktivní naslouchání, dovednosti verbálního i neverbálního charakteru, 
dialog, monolog, komunikace v různých situacích (prosba, informování, odmítání, omluva, přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování, žádost), komunikační obrana, 
otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvíjení schopnosti uplatnit své nápady, svou tvořivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině: koordinace práce, společné řešení problému, respektovat vedoucího skupiny, hodnocení spolupráce; při soutěžích se učit 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

178

Seminář z českého jazyka 9. ročník

etické zvládání situací – nepodvádět, zvládat neúspěch, nepovyšovat se, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, konkurence
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
při práci si uvědomovat svoji zodpovědnost, spravedlivé hodnocení své práce i práce druhých, cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům i ostatním lidem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
využití vlastních zkušeností, poznatků (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a 
tradice národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce s ostatními v třídním kolektivu, tolerance všech žáků, uplatňování principu slušného chování, důležitost integrace jedince v rodinných a 
vrstevnických vztazích, uplatňování principu slušného chování, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti, tolerance, empatie, umět se vžít do 
role druhého
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
příklady pravidelností v uspořádání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení

   

5.6.4 Seminář z matematiky 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. ročník 9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

        Volitelný   

   

Název předmětu Seminář z matematiky
Oblast

Charakteristika předmětu Kromě povinného předmětu matematika je do této vzdělávací oblasti zařazen volitelný předmět seminář z 
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matematiky. Cílem semináře z matematiky je zopakovat a prohloubit učivo matematiky 2. stupně a 
systematicky připravit žáky se zájmem o studium k přijímacím zkouškám na střední školy.

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

Vzdělávací obsah oboru je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
Číslo a proměnná 
Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Kompetence k učení:

• žák rozvíjí schopnosti abstraktního a logického myšlení zařazováním problémových úkolů, logických 
úloh, matematických hádanek, kvizů, rébusů apod. 

• žáci docházejí k objevům, řešení a závěrům sami 
• plánuje postupy a úkoly
• volí různé postupy práce
• kombinuje informace z různých zdrojů díky tomu aplikuje znalosti v ostatních vyučovacích 

předmětech a v reálném životě 
• ovládá práci s chybou

Kompetence k řešení problémů:
• žák si uvědomuje, že matematický model je jednodušší než realita 
• řeší příklady vycházející z reálného života, to vede vede k samostatnému uvažování a řešení 

problémů s využitím vlastního úsudku a zkušeností 
• vyslovuje hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a pro jejich ověření (důkazové úlohy) 

Kompetence komunikativní:
• žáci využívají informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s 

ostatními 
• užívá matematického jazyka včetně matematické symboliky
• pracuje s grafy, tabulkami, diagramy, apod. 

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

Kompetence sociální a personální:
• žáci spolupracují a rozdělí si role ve skupině 
• vytváří příjemnou atmosféru ve skupině (upevňování dobrých mezilidských vztahů) 
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• žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo si o ni požádá
• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru 
• žák dodržuje dohodnutá pravidla (v daltonských blocích, při hodnocení samostatné práce)

Kompetence občanské:
• žáci spoluvytváří kritéria hodnocení a hodnotit úspěšnost dosažení cíle 
• žák reaguje na společenské a přírodní dění 

Kompetence pracovní:
• účastní se projektů a další činnosti (modelování, rýsování), ve kterých se mimo jiné učí zvládat 

základní pracovní činnosti 
• zodpovědně přistupuje k zadaným úkolům, dodržuje dohodnutou kvalitu a termíny

Kompetence digitální:
• získává, vyhledává informace
• žák využívá digitálních technologie tak, aby si usnadnil svou práci a zkvalitnil její výsledky; žáci 

ovládají běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, umí je správně využít při učení, při 
zapojení do života školy

Způsob hodnocení žáků Způsob hodnocení žáků
Písemná forma
Tvorba referátů, prezentací
Aktivita při matematických soutěžích

   

Seminář z matematiky 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
• Kompetence občanské
• Kompetence komunikativní
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Učivo ŠVP výstupy
Přirozená čísla Analyzuje a řeší problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát ve všech číselných oborech. 
Desetinná čísla Analyzuje a řeší problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát ve všech číselných oborech. 
Celá čísla Analyzuje a řeší problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát ve všech číselných oborech. 
Racionální čísla Analyzuje a řeší problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 

matematický aparát ve všech číselných oborech. 
Nejmenší společný násobek Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. 
Největší společný dělitel Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. 

Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. 
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 2 

Aplikační úlohy

Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 1 

Měřítko plánu, mapy Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 
a plánů. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 1 
Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 
a plánů. 

Trojčlenka

Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti. 
Slovní úlohy s procenty Řeší aplikační úlohy na procenta. 
Hodnota výrazu Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. Určí hodnotu 

výrazu, sčítá a násobí mnohočleny. 
Početní operace s mnohočleny Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. Určí hodnotu 

výrazu, sčítá a násobí mnohočleny. 
Rozklad mnohočlenů na součin - vzorce, vytýkání Provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Lomený výraz Upravuje lomené výrazy. 
Užití ekvivalentních úprav při řešení rovnic Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic. 
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Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. 
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic. Soustavy rovnic - metody jejich řešení
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. 
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. Slovní úlohy o pohybu
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 
Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných. Slovní úlohy o společné práci
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 

Slovní úlohy o směsích Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 

Další slovní úlohy Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 
Rozezná funkční vztah od jiných vztahů. Funkce lineární
Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 
Rozezná funkční vztah od jiných vztahů. Funkce kvadratická
Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. Lomená funkce
Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. Grafy funkcí
Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. Grafické řešení soustavy rovnic
Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 

Využití Pythagorovy věty v úlohách Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu. 
Konstrukční úlohy Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Aplikační úlohy na výpočet obvodu a obsahu různých geometrických obrazců Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu. 
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 

Převody jednotek

Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
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aparátu. 3 
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 1 
Používá matematickou symboliku. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. Používá matematickou 
symboliku. 

Konstrukce trojúhelníku

Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 2 
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 1 
Používá matematickou symboliku. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. Používá matematickou 
symboliku. 

Konstrukce čtyřúhelníku

Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 2 
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 3 

Aplikační úlohy na výpočet objemu a povrchu různých těles

Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Dělitelnost přirozených čísel Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 1 

Slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 1 

Logické a netradiční geometrické úlohy Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 2 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
procenta
statistika - interpretace získaných údajů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy

    

5.7 Matematika 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 4 0 5 0 5 0 43

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu 1. stupeň

Vyučovací předmět „Matematika“ (M) je založen především na aktivních činnostech, které jsou typické pro 
práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a 
dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Žáci se učí provádět aritmetické operace, porozumět prováděným operacím a využívat je v praxi. - - Žáci 
získávají číselné údaje měřením, odhadem, výpočtem i zaokrouhlováním.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

186

Název předmětu Matematika
Žáci se učí rozpoznávat a uvědomovat si změny, vztahy a závislosti v reálném světě a analyzují je z tabulek, 
diagramů a grafů
Žáci určují a znázorňují geometrické útvary, zkoumají tvary a polohy objektů v rovině i prostoru. - - Žáci se 
učí řešit i nestandardní úlohy a problémy, kde uplatňují logické myšlení
2. stupeň
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních 
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro použití matematiky v reálných 
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat 
matematickou gramotnost, klade důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 
matematiky a jejich vzájemným vztahům.

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

Vedle frontální výuky využíváme metody vnitřní a vnější diferenciace (skupinová práce, individuální 
přístup), žáci jsou vedeni k diskuzi o řešení úloh. Pracují samostatně v daltonských blocích a na projektech; 
využívají i matematické výukové programy. Charakter učení je převážně činnostní – modelování, měření, 
rýsování atd. – je předpokladem pro aktivní zapojení všech žáků do výuky a k trvalému osvojení učiva. 
Využíváme praktických příkladů a výuku tak přibližujeme skutečnému životu.
Povinný předmět matematika je na 2. stupni vyučován od 6. do 9. ročníku s týdenní dotací: 6. ročník 5 
hodin, 7. ročník 4 hodiny, 8. ročník 5 hodin, 9. ročník 4 hodiny.

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:

• žák operuje s matematickými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
• žáky plánuje úkoly a postupy
• žák samostatně pozoruje a porovnává získané výsledky
• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení vyvozuje matematické zákonitosti
• žák pracuje s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly, vyvozuje souvislosti a 

propojuje poznatky z matematiky a ostatních oblastí
• žák odhaduje výsledky a porovnává je se skutečností, hodnotí úspěch svého odhadu
• žák pracuje s chybou

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

Kompetence k řešení problémů:
• žák volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické a matematické postupy
• žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů
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Název předmětu Matematika
• žák aplikuje osvědčené matematické postupy při řešení obdobných nebo nových problémových 

situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
• žák provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky
• žák se učí zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
• žák rozvíjí své kombinatorické a logické myšlení a je veden ke srozumitelné a věcné argumentaci při 

řešení problémových úloh
Kompetence komunikativní:

• žák se učí přesnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky
• žák zdůvodňuje matematické postupy, vytváří hypotézy
• žák formuluje a vyjadřuje myšlenky a názory v logickém sledu
• žák naslouchá druhým lidem, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• žák rozumí běžně užívané základní matematické symbolice
• žák konfrontuje své výsledky s výsledky ostatních, obhajuje své řešení a posuzuje jeho správnost

Kompetence sociální a personální:
• žák účinně spolupracuje ve skupině a ovlivňuje kvalitu společné práce
• žák se učí věcné argumentaci, schopnosti sebekontroly
• žák v případě nepochopení matematického problému požádá o pomoc pedagoga či spolužáka, též 

naopak umí pomoci, je-li o to požádán
Kompetence občanské:

• žák je veden ke schopnosti vcítit se do situací ostatních žáků a poskytnout účinnou pomoc dle 
svých schopností

• žák respektuje názory ostatních
• žák formuje své volní a charakterové rysy
• žák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace
• žák se zapojuje do školních i mimoškolních aktivit, které s matematikou souvisí

Kompetence pracovní:
• žák používá bezpečně a účelně pomůcky, dodržuje vymezená pravidla
• žák se učí využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

188

Název předmětu Matematika
• žák zdokonaluje svůj grafický projev
• žák je veden k efektivitě při organizování vlastní práce

Způsob hodnocení žáků 1. stupeň
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení žáků. Hodnocení žáků učitel vykonává 
průběžně po celý školní rok. Při této činnosti učitel dodržuje následující zásady:
při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům
při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků
podklady získává jednak soustavným sledováním výkonů žáků a jejich připraveností na vyučování, dále 
ústním ověřováním, písemnými pracemi (testy, doplňování, čtvrtletní písemné práce)
dodržuje zásady klasifikace vyslovené v Klasifikačním řádu školy
2. stupeň
Způsob hodnocení žáků:
písemná forma
tvorba referátů, prezentací
aktivita při matematických soutěžích

   

Matematika 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vyvození čísel 0 – 10 Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků. 
Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Spočítá prvky daného souboru do 20-ti (včetně), vytvoří konkrétní soubor. 
Určování a zapisování čísel v řadě 0 – 9 Osvojí si zápis číslic 0-9, přečte a zapíše čísla. 
Zavedení znamének +, -, =, je větší, je menší Porovnává čísla a soubory prvků s počtem 0-20 a zapíše pomocí znaků větší, menší, 

= 02. 
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Nácvik orientace na číselné ose Orientuje se na číselné ose 0-20. 
Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu i s přechodem desítky. Sčítá a odčítá bez přechodu přes desítku, s přechodem přes desítku. 
Vyhodnocení správných početních operací k slovním úlohám Řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke sčítání a odčítání čísel a ke 

vztahům o - více (méně) v oboru 0-20. 
Poznávání celých hodin Orientuje se v celých hodinách. 
Úkoly s hracími kostkami, jev náhody, předvídání a porovnávání Získává zkušenosti s jevem náhody. 
Pojmy řádek, sloupec, nahoře … Orientuje se v tabulce. 
Zpracování dat formou tabulky Umí sestavit jednoduchou tabulku. 
Parkety, dřívková geometrie, geodesky Rozezná a modeluje jednoduché tvary a souměrné útvary, nachází v realitě jejich 

reprezentaci. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
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Matematika 1. ročník

pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
   

Matematika 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací. 
Počítá předměty v daném souboru - po desítkách, po jedné. 
Vytváří soubory s daným počtem prvků. 
Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti. 

Sčítání a odčítání čísel v oboru 0-100.

Používá rozklad čísel v oboru do 20. 
Vztahy menší, větší, rovno Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti. 
Číselná řada, číselná osa Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 

nerovnosti. 
Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti. 

Rozklad čísel v oboru do 20

Používá rozklad čísel v oboru do 20. 
Zobrazí číslo na číselné ose. 
Doplní chybějící číslo v řadě. 

Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, krokovací pás, 
teploměr)

Ukáže směr vpravo, vlevo, před, za. 
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Sčítání a odčítání čísel v oboru 0-100
Sčítá a odčítá celé desítky i s přechodem přes desítku, osvojí si řady násobků 1 – 10, 
chápe násobení jako opakované sčítání, provádí kontrolu výsledku. 
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Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Malá násobilka, násobení nulou
Sčítá a odčítá celé desítky i s přechodem přes desítku, osvojí si řady násobků 1 – 10, 
chápe násobení jako opakované sčítání, provádí kontrolu výsledku. 
Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. Orientace ve stovkové a násobilkové tabulce
Sčítá a odčítá celé desítky i s přechodem přes desítku, osvojí si řady násobků 1 – 10, 
chápe násobení jako opakované sčítání, provádí kontrolu výsledku. 

Slovní úlohy Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace vedoucí 
k porovnávání, sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel a ke vztahům o n-více 
(méně), n-krát více (méně). 
Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času. 
Pracuje se dny v týdnu, rozlišuje den, týden, měsíc, rok. 

Orientace v čase: čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá

Čte a zapisuje čas na ciferníku i digitálně přečte údaje na hodinách včetně 
digitálních. 
Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času. Jednotky času (den - hodina, hodina – minuta,…)
Čte a zapisuje čas na ciferníku i digitálně přečte údaje na hodinách včetně 
digitálních. 
Popisuje jednoduché závislosti z praktického života (změna teploty během dne, 
délka přestávky a vyučovací jednotky, délka spánku apod.). 

Tabulky, jízdní řády, rozvrh hodin

Používá ikony, slova i šipky při evidenci statických a dynamických situací. 
Popisuje jednoduché závislosti z praktického života (změna teploty během dne, 
délka přestávky a vyučovací jednotky, délka spánku apod.). 

Cyklotrasy, vlakové linky

Používá ikony, slova i šipky při evidenci statických a dynamických situací. 
České mince do 100 Zná hodnoty českých mincí do 100. 

Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel. 
Doplní tabulku se dvěma parametry. 

Diagramy, grafy, tabulky

Čte údaje z tabulek pro všechny početní operace. 
Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá 
tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci. 
Rozpozná čtverec, obdélník a trojúhelník, n-úhelník a nachází je v realitě. 

Modelace obrazců s pomocí dřívek a geodesek apod.

Vyplní parketami daný obdélník danými parketami, uvede počet kachlíků na 
parketě a v obdélníku. 
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Rozlišuje počet krychlí krychlové stavby a počet podlaží. 
Porovnává předměty podle velikosti, používá pojmy: větší, menší, kratší, delší, 
stejné. 

Krychlové stavby

Orientuje se v 2D, ve čtverečkovaném papíru a využívá jej, vytvoří síť krychle. 
Vyplní parketami daný obdélník danými parketami, uvede počet kachlíků na 
parketě a v obdélníku. 
Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině. 
Vyhledává útvary osově souměrné. 

Parkety

Orientuje se v 2D, ve čtverečkovaném papíru a využívá jej, vytvoří síť krychle. 
Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky. 
Určí počet dřívek u rovinného útvaru ze dřívek. 

Dřívka

Porovnává předměty podle velikosti, používá pojmy: větší, menší, kratší, delší, 
stejné. 
Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině. 
Používá pravítko. 
Vyhledává útvary osově souměrné. 

Osová souměrnost

Orientuje se v 2D, ve čtverečkovaném papíru a využívá jej, vytvoří síť krychle. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 

   

Matematika 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací. Numerace v oboru do 1 000
Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000. 
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací. 
Rozumí vztahu rovnosti a nerovnosti v oboru do 1 000. 
Užívá násobení a dělení v praktických situacích. 

Aritmetické operace

Buduje řešitelské strategie. 
Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000. Číselná osa
Užívá číselnou osu. 

Porovnávání čísel Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000. 
Zaokrouhlování Užívá číselnou osu. 
Pohyb po číselné ose – propedeutika záporných čísel Užívá číselnou osu. 
Vlastnosti početních operací Sčítá a odčítá zpaměti přirozená čísla v oboru do 1 000. 
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Pamětné i písemné sčítání, odčítání a násobení Sčítá a odčítá zpaměti přirozená čísla v oboru do 1 000. 
Pamětné dělení v rozsahu malé násobilky Násobí a dělí v oboru malé násobilky. 
Dělení se zbytkem Násobí a dělí v oboru malé násobilky. 
Pamětné i písemné násobení Umí násobit dvojciferná a trojciferná čísla jednociferným činitelem. 
Přednosti výpočtů Užívá závorky. 
Slovní úlohy Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace. 
Kombinatorika Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace. 
Zlomky Rozumí zlomkům 1/n pro malá n. 

Orientuje se v čase. Hodiny
Provádí jednoduché převody jednotek času. 

Kalendář Orientuje se v čase. 
Úlohy o věku Orientuje se v čase. 
Práce s tabulkou Pracuje s daty. 
Statistika Eviduje data tabulkou i grafem. 
Pravděpodobnost Eviduje data tabulkou i grafem. 
Grafy Eviduje data tabulkou i grafem. 
Tabulky Eviduje data tabulkou i grafem. 
Vyznačení bodu Vyznačí a popíše bod v rovině. 

Rozpozná, pojmenuje a narýsuje úsečku a přímku. Úsečka
Porovnává délky úseček. 

Přímka Rozpozná, pojmenuje a narýsuje úsečku a přímku. 
Základní útvary v rovině Rýsuje základní rovinné útvary ve čtvercové síti a popíše jejich vlastnosti. 
Pravidla rýsování Rýsuje základní rovinné útvary ve čtvercové síti a popíše jejich vlastnosti. 
Základní útvary v prostoru Rozpozná jednoduchá geometrická tělesa. 
Krychlové stavby a jejich plány Pracuje s krychlovými tělesy. 
Jednotky délky Měří délku úsečky s přesností na mm. 
Délka úsečky Měří obvod rovinných útvarů. 
Jednotky délky a jejich převody Měří obvod rovinných útvarů. 
Práce ve čtvercové mříži Určuje obsah rovinných útvarů pomocí čtvercové sítě. 
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Základní rovinné útvary Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 
Geodeska Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 
Sítě těles Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 

   

Matematika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Čte, zapisuje a počítá čísla v oboru do 1 000 000 - 01. Numerace do 1 000 000
Řeší slovní úlohy s jedním i více početními výkony. 

Porovnávání čísel Čte, zapisuje a počítá čísla v oboru do 1 000 000 - 01. 
Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000 Čte, zapisuje a počítá čísla v oboru do 1 000 000 - 01. 

Využívá početní operace k modelování reálných sémantických situací. Aritmetické operace
Provádí předběžný odhad výsledku, kontrolu výpočtu u všech početních operací. 

Pořadí početních operací Při výpočtu pracuje se základními vlastnostmi početních výkonů. 
Písemné sčítání Písemně sčítá alespoň tři čísla s užitím písemných algoritmů. 
Písemné odčítání Písemné odčítá s užitím písemných algoritmů. 
Písemné násobení Písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem s užitím písemných algoritmů. 
Písemné dělení Písemně dělí jednociferným dělitelem s využitím písemného algoritmu. 
Číselné řady Zaokrouhlí na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky. 
Jednotky délky Provádí předběžný odhad výsledku, kontrolu výpočtu u všech početních operací. 
Slovní úlohy Řeší slovní úlohy s jedním i více početními výkony. 
Kombinatorika Řeší slovní úlohy s jedním i více početními výkony. 
Zlomky Čte, zapíše a znázorní zlomky. 
Porovnávání zlomků Nabývá zkušenosti s relací na zlomcích a operacích se zlomky. 
Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem Nabývá zkušenosti s relací na zlomcích a operacích se zlomky. 
Slovní úlohy – obchod Poznává desetinné číslo v reálných životních situacích. 

Převádí základní jednotky délky, času, hmotnosti, objemu. Převody jednotek
Poznává desetinné číslo v reálných životních situacích. 

Číselná osa Má vytvořenou představu záporného čísla jako adresy. 
Závislosti v různých prostředích Používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých situací. 
Práce s parametrem Používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých situací. 
Kalendář Pracuje s daty. 
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Jízdní řád Pracuje s daty. 
Pracuje s daty. Hodiny
Převádí základní jednotky délky, času, hmotnosti, objemu. 

Krychle, kvádr, koule, kužel, válec, jehlan Umí sestrojit 2D i 3D útvary daných vlastností. 
Sítě těles Umí sestrojit 2D i 3D útvary daných vlastností. 
Čtverec, obdélník, čtyřúhelník, pěti- a šestiúhelník, trojúhelník rovnoramenný, 
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a kružnice

Rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary a tělesy. 

Měření, poměřování, evidence Získává zkušenosti s měřením délky úsečky. 
Obvod Vypočítá obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku. 
Bod, přímka, úsečka, vzájemná poloha dvou přímek
Popis konstrukce kolmice a rovnoběžky
Úhel

Určí vzájemnou polohu dvou přímek. 
Rýsuje rovnoběžky, kolmice a různoběžky. 
Označí pravý úhel. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
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argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 

   

Matematika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Počítá v číselném oboru do 1 000 000 - 01. Numerace do 1 000 000
Řeší slovní úlohy s jedním i více početními výkony. 
Řeší jednoduché úlohy s parametrem a zobecňuje získaná poznání. Aritmetické operace
Provádí předběžný odhad výsledku, kontrolu výpočtu u všech početních operací. 

Pořadí početních operací Při výpočtu pracuje se základními vlastnostmi početních výkonů. 
Písemné sčítání Počítá v písemných algoritmech sčítání, odčítání a násobení. 
Písemné odčítání Počítá v písemných algoritmech sčítání, odčítání a násobení. 
Písemné násobení Počítá v písemných algoritmech sčítání, odčítání a násobení. 
Písemné dělení Písemně dělí dvoumístným číslem se zbytkem. 
Číselné řady Zaokrouhlí na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky. 
Jednotky délky Provádí předběžný odhad výsledku, kontrolu výpočtu u všech početních operací. 

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, ovládá řešitelské strategie a aplikuje 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 

Slovní úlohy

Řeší jednoduché úlohy na prostorovou představivost. 
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Řeší slovní úlohy s jedním i více početními výkony. 
Kombinatorika Řeší slovní úlohy s jedním i více početními výkony. 

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, ovládá řešitelské strategie a aplikuje 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 
Řeší jednoduché úlohy na prostorovou představivost. 

Rovnice o jedné neznámé

Řeší jednoduché rovnice, využívá jazyk písmen. 
Řeší úlohy se závorkami v oboru celých čísel. Číselná osa
Má vytvořenou představu záporného čísla jako adresy. 

Zlomky Čte, zapíše a znázorní zlomky. 
Porovnávání zlomků Provádí operace se zlomky. 
Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem Provádí operace se zlomky. 
Uspořádání desetinných čísel Rozumí desetinnému číslu se dvěma desetinnými místy v reálných životních 

situacích. 
Převádí základní jednotky délky, času, hmotnosti, objemu. Převody jednotek
Rozumí desetinnému číslu se dvěma desetinnými místy v reálných životních 
situacích. 

Sčítání desetinných čísel Provádí operace s desetinnými čísly. 
Odčítání desetinných čísel Provádí operace s desetinnými čísly. 
Evidence tabulkou, sloupcový graf, Vennovy diagramy, vývojové diagramy Používá tabulky a grafy k modelování a řešení různých situací. 
Doplňování scházejících údajů do tabulky Pracuje s daty. 
Závislosti v různých prostředích Sbírá data a zapisuje proces. 
Práce s parametrem Sbírá data a zapisuje proces. 
Pravidelné mnohoúhelníky a jejich úhlopříčky Rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary a tělesy. 
Konvexní a nekonvexní mnohoúhelníky Rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary a tělesy. 
Čtyřstěn, hranol Rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary a tělesy. 

Umí sestrojit 2D i 3D útvary daných vlastností. Úhel
Označí pravý úhel. 

Sítě těles Umí sestrojit 2D i 3D útvary daných vlastností. 
Popis konstrukce Aktivně používá některé geometrické jazyky. 
Měření, poměřování, evidence, zaokrouhlování Prohlubuje zkušenosti s měřením. 
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Obvod Vypočítá obvod pravidelných mnohoúhelníků. 
Objem Získává zkušenosti s objemem tělesa. 
Bod, přímka, úsečka, vzájemná poloha dvou přímek Upevňuje představy o kolmosti, rovnoběžnosti, shodnosti a podobnosti. 
Popis konstrukce kolmice a rovnoběžky Rýsuje rovnoběžky, kolmice a různoběžky. 
Obsah Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě. 
Základní jednotky obsahu Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě. 
Osa souměrnosti Rozvíjí představy o středové a osové souměrnosti. 
Středová souměrnost Rozvíjí představy o středové a osové souměrnosti. 
Šipkový a souřadnicový zápis rovinného útvaru Pracuje se souřadnicemi v 2D s využitím čtverečkovaného papíru. 

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, ovládá řešitelské strategie a aplikuje 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 

Úlohy s větším počtem řešení

Řeší jednoduché úlohy na prostorovou představivost. 
Krychlové stavby Řeší jednoduché úlohy na prostorovou představivost. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 

   

Matematika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pracuje s desetinnými čísly. Zápis a znázornění desetinného čísla na číselné ose
Znázorní obraz desetinného a celého čísla na číselné ose. 

Porovnávání desetinných čísel Pracuje s desetinnými čísly. 
Početní operace s desetinnými čísly Pracuje s desetinnými čísly. 
Užití desetinných čísel ve slovních úlohách Matematizuje reálné jednoduché situace. 
Převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti Pracuje s desetinnými čísly. 
Rozšíření číselné osy o celá záporná čísla; číslo opačné; absolutní hodnota Znázorní obraz desetinného a celého čísla na číselné ose. 

Provádí početní operace (písemně i zpaměti) v oboru celých čísel (jednoduché 
příklady). 

Operace s celými čísly (jednoduché příklady)

Matematizuje reálné jednoduché situace. 
Zaokrouhlování desetinných čísel Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 

(kontrola výpočtů). 
Násobek a dělitel Určuje násobky a dělitele daného čísla. 
Prvočíslo a číslo složené Rozliší prvočíslo, číslo složené, čísla soudělná a nesoudělná. 
Rozklad čísla na součin prvočísel Rozliší prvočíslo, číslo složené, čísla soudělná a nesoudělná. 
Společní dělitelé, největší společný dělitelé Určuje násobky a dělitele daného čísla. 
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Společné násobky, nejmenší společný násobek Určuje násobky a dělitele daného čísla. 
Čísla soudělná a nesoudělná Rozliší prvočíslo, číslo složené, čísla soudělná a nesoudělná. 

Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. Znaky dělitelnosti
Užívá znaky dělitelnosti. 
Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru desetinných a celých čísel. 

Aplikace ve slovních úlohách

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 
Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí velmi jednoduchých rovnic na základě 
logické úvahy a kombinačního úsudku, výsledek kontroluje provedením zkoušky 
správnosti. 

Rovnost a rovnice

Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Řešení jednoduchých rovnic se zkouškou (bez použití ekvivalentních úprav) v oboru 
přirozených čísel

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí velmi jednoduchých rovnic na základě 
logické úvahy a kombinačního úsudku, výsledek kontroluje provedením zkoušky 
správnosti. 

Převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru desetinných a celých čísel. 

Úhel a jeho osa Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů 
při řešení úloh. 

Operace s úhly, grafické sčítání, odčítání a násobení úhlu Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů 
při řešení úloh. 
Využívá potřebnou matematickou symboliku. Popis trojúhelníku
Načrtne a sestrojí trojúhelník, vyznačí a popíše jeho hlavní a vedlejší prvky. 

Konstrukce trojúhelníku Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Čtverec a obdélník Využívá potřebnou matematickou symboliku. 

Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa) - krychle, kvádr, 
analyzuje jejich vlastnosti. 
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Krychle a kvádr

Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
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Třídění úhlů(úhel přímý, pravý, ostrý, tupý) Rozezná úhel přímý, pravý, ostrý, tupý. 
Dvojice úhlů (úhly vedlejší a vrcholové) Vyznačí úhly vedlejší a vrcholové. 
Třídění trojúhelníků Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, 

úhel, trojúhelník, mnohoúhelníky). 
Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, 

úhel, trojúhelník, mnohoúhelníky). 
Vedlejší prvky v trojúhelníku (výšky, těžnice, střední příčky) Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, 

úhel, trojúhelník, mnohoúhelníky). 
Odhad a měření velikosti úhlu Určuje velikost úhlů měřením a výpočtem. 
Operace s úhly Sčítá a odčítá velikosti úhlů. 
Dvojice úhlů Určuje velikost úhlů měřením a výpočtem. 
Čtverec a obdélník – vlastnosti Odhaduje a vypočítá obsah a obvod čtverce a obdélníku. 
Úhel Načrtne a sestrojí úhel dané velikosti. 
Konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost Načrtne a sestrojí trojúhelník, vyznačí a popíše jeho hlavní a vedlejší prvky. 
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku Sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku. 
Shodné útvary Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové a středové souměrnosti, určí 

osově a středově souměrný útvar. 
Osová a středová souměrnost Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové a středové souměrnosti, určí 

osově a středově souměrný útvar. 
Osově a středově souměrné útvary Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové a středové souměrnosti, určí 

osově a středově souměrný útvar. 
Povrch a objem krychle a kvádru Odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a kvádru, převádí jednotky obsahu a 

objemu. 
Jednotky obsahu a objemu, jejich převody Odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a kvádru, převádí jednotky obsahu a 

objemu. 
Síť krychle a kvádru Načrtne a sestrojí sítě krychle a kvádru. 
Zobrazení krychle a kvádru Načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru. 
Objem krychle a kvádru ve slovních úlohách Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu. 
Řešení jednoduchých rovnic se zkouškou Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 
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Dělitelnost Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Číselné a logické řady Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Číselné a obrázkové analogie Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Logické a netradiční geometrické úlohy Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
procenta
statistika - interpretace získaných údajů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy

   

Matematika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků Provádí početní operace se zlomky a desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, 

dělení). 
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Složený zlomek Provádí početní operace se zlomky a desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, 
dělení). 

Početní operace s desetinnými čísly s důrazem na dělení Provádí početní operace se zlomky a desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, 
dělení). 

Operace s celými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá početní výkony s 
racionálními čísly v praxi (i slovní úlohy). 

Záporná desetinná čísla, záporné zlomky Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá početní výkony s 
racionálními čísly v praxi (i slovní úlohy). 

Operace s racionálními čísly Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá početní výkony s 
racionálními čísly v praxi (i slovní úlohy). 

Číselné výrazy se závorkami Zjednoduší číselné výrazy se závorkami, využívá přednosti matematických operací. 
Celek a jeho část Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným 

číslem, zlomkem, desetinným číslem, poměrem, procentem). 
Porovnávání zlomků-číselná osa Porovná zlomky podle velikosti početně i na číselné ose. 

Uvede zlomek na základní tvar. Rozšiřování a krácení zlomků
Využívá rozšiřování a krácení zlomků. 
Převede zlomek na desetinné číslo a naopak. Zápis zlomku desetinným číslem, smíšené číslo
Upraví nepravý zlomek na smíšené číslo a naopak. 
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným 
číslem, zlomkem, desetinným číslem, poměrem, procentem). 

Poměr, rozšiřování a krácení poměru

Porovná dvě veličiny poměrem, zjednoduší daný poměr krácením. 
Postupný poměr Porovná dvě veličiny poměrem, zjednoduší daný poměr krácením. 
Procento, promile Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným 

číslem, zlomkem, desetinným číslem, poměrem, procentem). 
Určí, kolik procent je daná část. 
Určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent. 

Základ, počet procent, procentová část

Určí celek z dané části, z daného počtu procent. 
Měřítko plánu a mapy, modely Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 

a plánů. 
Řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru. Trojčlenka
Řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky. 
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Sestavuje a čte různé diagramy a grafy, v nichž jsou jednotlivé položky vyjádřeny 
procenty. 
Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 
Rozdělí celek na více částí v daném poměru. 
Řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než 
celek). 
Analyzuje a řeší jednoduché problémy v oboru celých a racionálních čísel. 

Aplikační slovní úlohy

Řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru. 
Jednoduché úrokování Řeší jednoduché příklady na výpočet úroků a daní. 
Slovní úlohy se zlomky Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k operacím se zlomky. 
Přímá úměrnost Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti. 
Nepřímá úměrnost Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti. 

Pozná funkční vztah vyjádřený tabulkou, rovnicí, grafem. Grafické znázornění - pravoúhlá soustava souřadnic
Pracuje s pravoúhlou soustavou souřadnic. 
Určí shodné útvary. Shodnost geometrických útvarů
Využívá potřebnou matematickou symboliku. 

Rovnoběžník, kosodélník, kosočtverec Charakterizuje a třídí jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků, zná jejich 
vlastnosti. 

Lichoběžník Charakterizuje a třídí jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků, zná jejich 
vlastnosti. 

Vedlejší prvky v čtyřúhelníku (výška, úhlopříčka) Vyznačí vedlejší prvky v čtyřúhelníku (výška, úhlopříčka). 
Obvod a obsah trojúhelníku Odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku 

(pomocí vzorců). 
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku 
(pomocí vzorců). 

Obvod a obsah rovnoběžníku

Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům obvodu a obsahu trojúhelníku a 
mnohoúhelníků. 

Obvod a obsah lichoběžníku Odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku 
(pomocí vzorců). 
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Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům obvodu a obsahu trojúhelníku a 
mnohoúhelníků. 
Sestrojí trojúhelník dle zadaných prvků s užitím vět sss, sus, usu. Konstrukce trojúhelníku
Využívá potřebnou matematickou symboliku při zápisu konstrukce. 
Sestrojí rovnoběžník a lichoběžník v jednoduchých případech. Konstrukční úlohy
Využívá potřebnou matematickou symboliku při zápisu konstrukce. 

Shodnost trojúhelníků - věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu) Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků. 
Konstrukce obrazce ve středové souměrnosti Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově 

souměrný útvar. 
Střed souměrnosti Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově 

souměrný útvar. 
Středově souměrné útvary Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově 

souměrný útvar. 
Popis hranolu Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (krychle, kvádr, hranol), 

analyzuje jejich vlastnosti. 
Odhadne a vypočítá pomocí vzorce objem a povrch hranolu. Povrch hranolu
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 
Odhadne a vypočítá pomocí vzorce objem a povrch hranolu. Objem hranolu
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 

Síť hranolu Načrtne a sestrojí síť hranolu, vymodeluje dané těleso. 
Zobrazení hranolu Načrtne a sestrojí obraz hranolu ve volném rovnoběžném promítání. 
Středová souměrnost Užívá shodná zobrazení (osová a středová souměrnost) v praxi. 
Obsah trojúhelníku Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům obvodu a obsahu trojúhelníku a 

mnohoúhelníků. 
Hranoly Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 
Logické a netradiční geometrické úlohy Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
procenta
statistika - interpretace získaných údajů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
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podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy

   

Matematika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Druhá mocnina Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu (s použitím tabulek a 

kalkulátoru). 
Druhá odmocnina Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu (s použitím tabulek a 

kalkulátoru). 
Třetí mocnina Užívá ve výpočtech třetí mocninu a odmocninu (s použitím tabulek a kalkulátoru). 
Třetí odmocnina Užívá ve výpočtech třetí mocninu a odmocninu (s použitím tabulek a kalkulátoru). 
Zápis čísla v desítkové soustavě Čte a píše rozšířený zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin čísla deset. 
Druhá mocnina a odmocnina s použitím tabulek a kalkulátoru Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. 
Třetí mocnina a odmocnina s použitím tabulek a kalkulátoru Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. 
Číselné výrazy Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, provádí rozklad 
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mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Mocniny s přirozeným mocnitelem Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Pravidla pro počítání s mocninami Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Výrazy s proměnnými Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím proměnných. 
Mnohočleny Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Sčítání a odčítání mnohočlenů Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Násobení mnohočlenů Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Dělení mnohočlenu jednočlenem Dělí mnohočleny jednočlenem. 
Rozklad mnohočlenu na součin Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá, násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Lineární rovnice s jednou neznámou Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku správnosti 

svého řešení. 
Ekvivalentní úpravy rovnic Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku správnosti 

svého řešení. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 

Slovní úlohy řešené rovnicemi

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic. 
Výpočet neznámé ze vzorce Pomocí ekvivalentních úprav vyjádří neznámou z daného vzorce. 

Provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou tabulky 
nebo je vyjadřuje pomocí grafů a diagramů. 

Statistické šetření

Určí četnost jednotlivých hodnot, vypočítá aritmetický průměr. 
Provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou tabulky 
nebo je vyjadřuje pomocí grafů a diagramů. 

Diagramy

Čte a sestrojuje grafy, tabulky a diagramy s reálnými údaji, získaná data dokáže 
interpretovat. 

Aritmetický průměr Určí četnost jednotlivých hodnot, vypočítá aritmetický průměr. 
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Zná Pythagorovu větu a aplikuje ji při výpočtech stran v pravoúhlém trojúhelníku. Pythagorova věta
Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Užívá Pythagorovu větu v praxi (v rovině i prostoru). Pythagorova věta v rovině
Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Užívá Pythagorovu větu v praxi (v rovině i prostoru). 
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Pythagorova věta v prostoru

Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic. Vzájemná poloha kružnice a přímky
Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic. Vzájemná poloha dvou kružnic
Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Charakterizuje kruh a kružnici jako množinu všech bodů dané vlastnosti. Kružnice a kruh
Načrtne a sestrojí kruh a kružnici pomocí zadaných prvků. 

Délka kružnice, obvod kruhu Odhaduje a vypočítá obsah a obvod kruhu a délku kružnice. 
Obsah kruhu Odhaduje a vypočítá obsah a obvod kruhu a délku kružnice. 
Množiny všech bodů dané vlastnosti Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k 

řešení konstrukčních úloh. 
Konstrukce trojúhelníků Řeší konstrukční úlohy na sestrojování trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků. 
Konstrukce čtyřúhelníků Řeší konstrukční úlohy na sestrojování trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků. 
Thaletova věta Sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice, z daného bodu ležícího vně 

kružnice, užívá Thaletovu větu v praxi. 
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 
Určuje a charakterizuje válec, analyzuje jeho vlastnosti. 

Válec

Načrtne obraz válce v rovině. 
Povrch a objem válce Odhaduje a vypočítá povrch a objem válce. 

Sestrojí síť válce. Válec a jeho síť
Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice, 
povrchu a objemu válce. 
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Obvod a obsah kruhu Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice, 
povrchu a objemu válce. 

Délka kružnice Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice, 
povrchu a objemu válce. 

Logické a netradiční geometrické úlohy Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
procenta
statistika - interpretace získaných údajů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy

   

Matematika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic. 
Metoda sčítací, dosazovací, grafické řešení soustavy Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic. 
Slovní úlohy o společné práci, o pohybu, o směsích Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic. 
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Definiční obor, obor hodnot funkce Rozezná funkční vztah od jiných vztahů. 
Závislá a nezávislá proměnná Rozezná funkční vztah od jiných vztahů. 
Graf funkce Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Funkce rostoucí a klesající Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Lineární funkce Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Lomená funkce Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Funkce Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 

Rozezná podobné útvary v rovině i prostoru, určí poměr podobnosti. 
Zmenšuje a zvětšuje obrazce v daném poměru. 

Podobnost geometrických útvarů

Chápe rozdíl mezi shodností a podobností. 
Věty o podobnosti trojúhelníků Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků. 

Zmenšuje a zvětšuje obrazce v daném poměru. Užití podobnosti ve slovních úlohách
Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 

Jehlan - popis tělesa Určuje a charakterizuje jehlan, kužel, kouli. 
Kužel - popis tělesa Určuje a charakterizuje jehlan, kužel, kouli. 
Koule – popis tělesa Určuje a charakterizuje jehlan, kužel, kouli. 
Povrch a objem jehlanu, kužele a koule Odhaduje a vypočítá povrch a objem jehlanu, kužele a koule. 
Jehlan a jeho síť Načrtne a sestrojí síť jehlanu a kužele, načrtne kouli. 
Kužel a jeho síť Načrtne a sestrojí síť jehlanu a kužele, načrtne kouli. 
Koule Načrtne a sestrojí síť jehlanu a kužele, načrtne kouli. 

Načrtne obraz jehlanu, kužele a koule v rovině. Jehlan, kužel a koule
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. II. 
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Aplikační úlohy

Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. II. 

Slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 
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Logické a netradiční geometrické úlohy Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. II. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
procenta
statistika - interpretace získaných údajů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
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argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy

   

Mezipředmětové závislosti 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů.

--> Výchova k občanství -> 9. ročník -> Na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu 
ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na 
hodnotu peněz.

Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů.

<-- Výchova k občanství -> 9. ročník -> Na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a 
poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu 
ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na 
hodnotu peněz.
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5.8 Matematika RVMPP 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 5 0 5 22

     Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Matematika RVMPP
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních 

činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro použití matematiky v reálných 
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat 
matematickou gramotnost, klade důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům 
matematiky a jejich vzájemným vztahům. 

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

Vedle frontální výuky využíváme metody vnitřní a vnější diferenciace (skupinová práce, individuální 
přístup), žáci jsou vedeni k diskuzi o řešení úloh. Pracují samostatně v daltonských blocích a na 
projektech; využívají i matematické výukové programy. Charakter učení je převážně činnostní – 
modelování, měření, rýsování, ... – je předpokladem pro aktivní zapojení všech žáků do výuky a k trvalému 
osvojení učiva. Využíváme praktických příkladů a výuku tak přibližujeme skutečnému životu.

Ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky je tento předmět 
vyučován s týdenní dotací: 6. ročník 6 hodin, 7. – 9. ročník 5 hodin.

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
• žák operuje s matematickými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí
• žáky plánuje úkoly a postupy
• žák samostatně pozoruje a porovnává získané výsledky
• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení vyvozuje matematické zákonitosti
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Název předmětu Matematika RVMPP
• žák pracuje s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly, vyvozuje souvislosti a 

propojuje poznatky z matematiky a ostatních oblastí
• žák odhaduje výsledky a porovnává je se skutečností, hodnotí úspěch svého odhadu
• žák pracuje s chybou

Kompetence k řešení problémů:
• žák volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické a matematické postupy
• žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů
• žák aplikuje osvědčené matematické postupy při řešení obdobných nebo nových problémových 

situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
• žák provádí rozbor problému a plánu řešení, odhaduje výsledky
• žák se učí zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů
• žák rozvíjí své kombinatorické a logické myšlení a je veden ke srozumitelné a věcné argumentaci při 

řešení problémových úloh
Kompetence komunikativní:

• žák se učí přesnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky
• žák zdůvodňuje matematické postupy, vytváří hypotézy
• žák formuluje a vyjadřuje myšlenky a názory v logickém sledu
• žák naslouchá druhým lidem, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• žák rozumí běžně užívané základní matematické symbolice
• žák konfrontuje své výsledky s výsledky ostatních, obhajuje své řešení a posuzuje jeho správnost

Kompetence sociální a personální:
• žák účinně spolupracuje ve skupině a ovlivňuje kvalitu společné práce
• žák se učí věcné argumentaci, schopnosti sebekontroly
• žák v případě nepochopení matematického problému požádá o pomoc pedagoga či spolužáka, též 

naopak umí pomoci, je-li o to požádán
Kompetence občanské:

• žák je veden ke schopnosti vcítit se do situací ostatních žáků a poskytnout účinnou pomoc dle 
svých schopností
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Název předmětu Matematika RVMPP
• žák respektuje názory ostatních
• žák formuje své volní a charakterové rysy
• žák se zodpovědně rozhoduje podle dané situace
• žák se zapojuje do školních i mimoškolních aktivit, které s matematikou souvisí

Kompetence pracovní:
• žák používá bezpečně a účelně pomůcky, dodržuje vymezená pravidla
• žák se učí využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech
• žák zdokonaluje svůj grafický projev
• žák je veden k efektivitě při organizování vlastní práce

Způsob hodnocení žáků Způsob hodnocení žáků: písemná forma, tvorba referátů, prezentací a aktivita při matematických 
soutěžích

   

Matematika RVMPP 6. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Provádí početní operace s desetinnými čísly. 
Znázorní obraz desetinného a celého čísla na číselné ose. 
Provádí početní operace (písemně i zpaměti) v oboru celých čísel (jednoduché 
příklady). 

Zápis a znázornění desetinného čísla na číselné ose

S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 
Provádí početní operace s desetinnými čísly. Porovnávání desetinných čísel
S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 

Početní operace s desetinnými čísly (s důrazem na násobení a dělení) Provádí početní operace s desetinnými čísly. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

221

Matematika RVMPP 6. ročník RVMPP

Porozumí algoritmu násobení a dělení desetinných čísel. 
S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 
Provádí početní operace s desetinnými čísly. 
Matematizuje reálné jednoduché situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru desetinných a celých čísel. 

Rozvinutý zápis desetinného čísla

S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 
Provádí početní operace s desetinnými čísly. Užití desetinných čísel ve slovních úlohách
S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 
Matematizuje reálné jednoduché situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru desetinných a celých čísel. 
S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 

Převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti

Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru desetinných a celých čísel. 
Provádí početní operace (písemně i zpaměti) v oboru celých čísel (jednoduché 
příklady). 
Matematizuje reálné jednoduché situace, v nichž využívá matematický aparát v 
oboru desetinných a celých čísel. 

Rozšíření číselné osy o celá záporná čísla; číslo opačné; absolutní hodnota

S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 
Provádí početní operace (písemně i zpaměti) v oboru celých čísel (jednoduché 
příklady). 

Operace s celými čísly

S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 
Znázorní obraz desetinného a celého čísla na číselné ose. Záporná desetinná čísla, záporný zlomek
S výhodou využívá vlastností operací (komutativita, asociativita) 

Zaokrouhlování desetinných čísel Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor 
(kontrola výpočtů). 

Násobek a dělitel Určuje násobky a dělitele daného čísla. 
Prvočíslo a číslo složené Rozliší prvočíslo, číslo složené, čísla soudělná a nesoudělná. 
Rozklad čísla na součin prvočísel Rozliší prvočíslo, číslo složené, čísla soudělná a nesoudělná. 
Společní dělitelé, největší společný dělitel Určuje násobky a dělitele daného čísla. 
Společné násobky, nejmenší společný násobek Určuje násobky a dělitele daného čísla. 
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Čísla soudělná a nesoudělná Rozliší prvočíslo, číslo složené, čísla soudělná a nesoudělná. 
Znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 10, 11, 25 , 100 Užívá znaky dělitelnosti. 

Modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 

Aplikace ve slovních úlohách

Analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru desetinných a celých čísel. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Rovnost a rovnice

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí jednoduchých rovnic na základě logické 
úvahy a kombinačního úsudku, výsledek kontroluje provedením zkoušky 
správnosti. 

Řešení jednoduchých rovnic se zkouškou (bez použití ekvivalentních úprav) v oboru 
přirozených, desetinných čísel

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí jednoduchých rovnic na základě logické 
úvahy a kombinačního úsudku, výsledek kontroluje provedením zkoušky 
správnosti. 

Úhel a jeho osa Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů 
při řešení úloh. 

Operace s úhly, grafické sčítání, odčítání a násobení úhlu Zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů 
při řešení úloh. 
Využívá potřebnou matematickou symboliku. Popis trojúhelníku
Načrtne a sestrojí trojúhelník, vyznačí a popíše jeho hlavní a vedlejší prvky. 

Konstrukce trojúhelníku Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Čtverec a obdélník Využívá potřebnou matematickou symboliku. 

Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Krychle a kvádr

Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa) - krychle, kvádr, 
analyzuje jejich vlastnosti. 

Třídění úhlů(úhel přímý, pravý, ostrý, tupý, plný) Rozezná úhel přímý, pravý, ostrý, tupý, plný. 
Dvojice úhlů (úhly vedlejší a vrcholové, souhlasné a střídavé) Vyznačí úhly vedlejší a vrcholové. 
Třídění trojúhelníků podle velikosti stran a velikosti vnitřních úhlů Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, 
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úhel, trojúhelník, mnohoúhelníky). 
Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, 

úhel, trojúhelník, mnohoúhelníky). 
Vedlejší prvky v trojúhelníku (výšky, těžnice, střední příčky) Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary (bod, přímka, polopřímka, úsečka, 

úhel, trojúhelník, mnohoúhelníky). 
Odhad a měření velikosti úhlu Určuje velikost úhlů měřením a výpočtem. 
Operace s úhly numericky i graficky Sčítá a odčítá velikosti úhlů. 
Dvojice úhlů Určuje velikost úhlů měřením a výpočtem. 
Čtverec a obdélník – vlastnosti Odhaduje a vypočítá obsah a obvod čtverce a obdélníku. 
Úhel Načrtne a sestrojí úhel dané velikosti. 

Načrtne a sestrojí úhel dané velikosti. Sestrojení úhlu bez použití úhloměru
Načrtne a sestrojí trojúhelník, vyznačí a popíše jeho hlavní a vedlejší prvky. 

Konstrukce trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost Načrtne a sestrojí trojúhelník, vyznačí a popíše jeho hlavní a vedlejší prvky. 
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku, body dotyku Sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku. 
Shodné útvary Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové a středové souměrnosti, určí 

osově a středově souměrný útvar. 
Osová a středová souměrnost Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové a středové souměrnosti, určí 

osově a středově souměrný útvar. 
Osově a středově souměrné útvary Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové a středové souměrnosti, určí 

osově a středově souměrný útvar. 
Povrch a objem krychle a kvádru Odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a kvádru, převádí jednotky obsahu a 

objemu. 
Jednotky obsahu a objemu, jejich převody Odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a kvádru, převádí jednotky obsahu a 

objemu. 
Jednotky dutých měr, jejich převody Odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a kvádru, převádí jednotky obsahu a 

objemu. 
Síť krychle a kvádru Načrtne a sestrojí sítě krychle a kvádru. 
Zobrazení krychle a kvádru Načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru. 1 
Objem krychle a kvádru ve slovních úlohách Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 

aparátu. 
Řešení jednoduchých rovnic se zkouškou Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
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různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 
Dělitelnost Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 
Číselné a logické řady Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 
Číselné a obrázkové analogie Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 
Algebrogramy Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 
Tangramy Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 
Logické a netradiční geometrické úlohy Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ročník: vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
procenta
statistika - interpretace získaných údajů

   

Matematika RVMPP 7. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků Provádí početní operace se zlomky a desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, 

dělení). 
Provádí početní operace se zlomky a desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, 
dělení). 

Složený zlomek

Provádí úpravy složených zlomků. 
Početní operace s desetinnými čísly s důrazem na dělení Provádí početní operace se zlomky a desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, 

dělení). 
Operace s celými čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá početní výkony s 

racionálními čísly v praxi (i slovní úlohy). Využívá výhod krácení v součinu několika 
zlomků. 

Záporná desetinná čísla, záporné zlomky Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá početní výkony s 
racionálními čísly v praxi (i slovní úlohy). Využívá výhod krácení v součinu několika 
zlomků. 
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá početní výkony s 
racionálními čísly v praxi (i slovní úlohy). Využívá výhod krácení v součinu několika 
zlomků. 

Operace s racionálními čísly

Využívá výhod krácení v součinu několika zlomků. 
Zjednoduší číselné výrazy se závorkami, využívá přednosti matematických operací. 
Zjednodušuje číselné výrazy s absolutními hodnotami. 

Číselné výrazy se závorkami

Řeší složitější úlohy s více početními operacemi. 
Sestavuje a čte různé diagramy a grafy, v nichž jsou jednotlivé položky vyjádřeny 
procenty. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 
Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá početní výkony s 
racionálními čísly v praxi (i slovní úlohy). Využívá výhod krácení v součinu několika 
zlomků. 

Aplikační slovní úlohy

Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 
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Řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru, trojčlenky, úměry. 
Řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než 
celek). 
Analyzuje a řeší problémy v oboru celých a racionálních čísel. 

Číselné obory, symbolika Seznámí se s označením číselných oborů. 
Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu (s použitím tabulek a 
kalkulátoru). 

Zápis mocniny, mocniny se základem

Určí třetí mocninu pomocí tabulek a kalkulátoru. 
Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu (s použitím tabulek a 
kalkulátoru). 

Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin

Určí třetí mocninu pomocí tabulek a kalkulátoru. 
Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu (s použitím tabulek a 
kalkulátoru). 

Druhá mocnina

Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. 
Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu (s použitím tabulek a 
kalkulátoru). 

Druhá odmocnina

Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. 
Určí třetí mocninu pomocí tabulek a kalkulátoru. Třetí mocnina
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. 

Celek a jeho část Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným 
číslem, zlomkem, desetinným číslem, poměrem, procentem, promile). 

Porovnávání zlomků-číselná osa Porovná zlomky podle velikosti početně i na číselné ose. 
Uvede zlomek na základní tvar. Rozšiřování a krácení zlomků
Využívá rozšiřování a krácení zlomků. 
Převede zlomek na desetinné číslo a naopak. Zápis zlomku desetinným číslem, smíšené číslo
Upraví nepravý zlomek na smíšené číslo a naopak. 
Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným 
číslem, zlomkem, desetinným číslem, poměrem, procentem, promile). 

Poměr, rozšiřování a krácení poměru

Porovná dvě veličiny poměrem, zjednoduší daný poměr krácením. 
Postupný poměr Porovná dvě veličiny poměrem, zjednoduší daný poměr krácením. 
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Procento, promile Užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným 
číslem, zlomkem, desetinným číslem, poměrem, procentem, promile). 
Určí, kolik procent je daná část. 
Určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent. 

Základ, počet procent, procentová část

Určí celek z dané části, z daného počtu procent. 
Porovnávání racionálních čísel Porovná zlomky podle velikosti početně i na číselné ose. 
Měřítko plánu a mapy, modely, technické výkresy Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map 

a plánů. 
Trojčlenka Řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru, trojčlenky, úměry. 

Rozdělí celek na více částí v daném poměru. 
Řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru, trojčlenky, úměry. 

Úměra – rovnost dvou poměrů

Vypočítá neznámý člen úměry. 
Jednoduché úrokování Řeší jednoduché příklady na výpočet úroků a daní. 

Řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než 
celek). 

Aplikační slovní úlohy z finanční matematiky

Tvoří aktuální slovní úlohy z ekonomiky, bankovnictví; údaje získává ze statistik a 
tisku. 

Daně Tvoří aktuální slovní úlohy z ekonomiky, bankovnictví; údaje získává ze statistik a 
tisku. 

Slovní úlohy se zlomky Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k operacím se zlomky. 
Přímá úměrnost Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti. 
Nepřímá úměrnost Určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti. 

Sestrojí graf přímé a nepřímé úměrnosti. Grafické znázornění - pravoúhlá soustava souřadnic
Pracuje s pravoúhlou soustavou souřadnic. 
Pozná funkční vztah vyjádřený tabulkou, rovnicí, grafem. Přímá úměrnost, funkční vztah y = k · x
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Pozná funkční vztah vyjádřený tabulkou, rovnicí, grafem. Nepřímá úměrnost, funkční vztah y = k/x
Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Určí shodné útvary. Shodnost geometrických útvarů
Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
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Pythagorova věta Zná Pythagorovu větu a aplikuje ji při výpočtech stran v pravoúhlém trojúhelníku; 
užívá Pythagorovu větu v praxi (v rovině i prostoru). 

Pythagorova věta v rovině Zná Pythagorovu větu a aplikuje ji při výpočtech stran v pravoúhlém trojúhelníku; 
užívá Pythagorovu větu v praxi (v rovině i prostoru). 

Pythagorova věta v prostoru Zná Pythagorovu větu a aplikuje ji při výpočtech stran v pravoúhlém trojúhelníku; 
užívá Pythagorovu větu v praxi (v rovině i prostoru). 

Rovnoběžník, kosodélník, kosočtverec Charakterizuje a třídí jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků, zná jejich 
vlastnosti. 

Lichoběžník Charakterizuje a třídí jednotlivé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků, zná jejich 
vlastnosti. 

Vedlejší prvky ve čtyřúhelníku (výška, úhlopříčka) Vyznačí vedlejší prvky v čtyřúhelníku (výška, úhlopříčka). 
Pravidelné a nepravidelné n-úhelníky (konvexní a nekonvexní) Načrtne pravidelné obrazce. 
Obvod a obsah trojúhelníku Odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku 

(pomocí vzorců). 
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku 
(pomocí vzorců). 

Obvod a obsah rovnoběžníku

Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům obvodu a obsahu trojúhelníku a 
mnohoúhelníků. 
Odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku 
(pomocí vzorců). 

Obvod a obsah lichoběžníku

Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům obvodu a obsahu trojúhelníku a 
mnohoúhelníků. 
Sestrojí trojúhelník dle zadaných prvků s užitím vět sss, sus, usu. Konstrukce trojúhelníků
Využívá potřebnou matematickou symboliku při zápisu konstrukce. 
Sestrojí rovnoběžník a lichoběžník. Konstrukční úlohy
Využívá potřebnou matematickou symboliku při zápisu konstrukce. 

Shodnost trojúhelníků - věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu) Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků. 
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově 
souměrný útvar. 

Konstrukce obrazce ve středové souměrnosti

Užívá shodná zobrazení (osová a středová souměrnost) v praxi. 
Střed souměrnosti Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově 
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souměrný útvar. 
Středově souměrné útvary Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti, určí středově 

souměrný útvar. 
Konstrukce šestiúhelníku, osmiúhelníku Načrtne a sestrojí s využitím souměrnosti pravidelné obrazce. 

Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v posunutí a otáčení. Posunutí = translace, orientovaná úsečka
Užívá shodná zobrazení (posunutí, otáčení) v praxi. 
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v posunutí a otáčení. Otáčení=rotace +-
Užívá shodná zobrazení (posunutí, otáčení) v praxi. 
Načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v posunutí a otáčení. 
Užívá shodná zobrazení (osová a středová souměrnost) v praxi. 

Skládání posunutí

Užívá shodná zobrazení (posunutí, otáčení) v praxi. 
Popis hranolu Určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (krychle, kvádr, hranol), 

analyzuje jejich vlastnosti. 
Odvozuje vzorce pro objem a povrch hranolů s různými podstavami. 
Odhadne a vypočítá pomocí vzorce objem a povrch hranolu. 

Povrch hranolu

Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 
Odvozuje vzorce pro objem a povrch hranolů s různými podstavami. 
Odhadne a vypočítá pomocí vzorce objem a povrch hranolu. 

Objem hranolu

Analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu. 

Síť hranolu Načrtne a sestrojí síť hranolu, vymodeluje dané těleso. 
Zobrazení hranolu Načrtne a sestrojí obraz hranolu ve volném rovnoběžném promítání. 
Středová souměrnost Užívá shodná zobrazení (osová a středová souměrnost) v praxi. 1 
Obsah trojúhelníku Řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům obvodu a obsahu trojúhelníku a 

mnohoúhelníků. 
Tangramy Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 
Algebrogramy Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 

různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 
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Křížovky Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 

Hranoly Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Logické a netradiční geometrické úlohy Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
procenta
statistika - interpretace získaných údajů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ročník: vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy

   

Matematika RVMPP 8. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Třetí odmocnina Užívá ve výpočtech třetí odmocninu (s použitím tabulek a kalkulátoru). 
Zápis čísla v desítkové soustavě Čte a píše rozšířený zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin čísla deset. 
Mocniny se záporným celým mocnitelem Určuje mocniny se se záporným celým mocnitelem. 
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Určuje vyšší mocniny pomocí kalkulačky. Určování vyšších mocnin pomocí kalkulačky
Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. 

Třetí odmocnina s použitím tabulek a kalkulátoru Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. 
Číselné výrazy Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Mocniny s přirozeným mocnitelem Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Pravidla pro počítání s mocninami Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Výrazy s proměnnými Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím proměnných. 
Mnohočleny Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Sčítání a odčítání mnohočlenů Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Násobení mnohočlenů Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Dělení mnohočlenu jednočlenem, dvojčlenem Používá algoritmus dělení mnohočlenu jednočlenem a dvojčlenem. 
Rozklad mnohočlenu na součin Určí hodnotu výrazu, sčítá, odčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad 

mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním. 
Rozklad kvadratického trojčlenu Rozkládá výraz na součin kořenových činitelů. 
Třetí mocnina dvojčlenu Násobí tři stejné dvojčleny, odvodí vzorec pro třetí mocninu dvojčlenu. 
Lineární rovnice s jednou neznámou Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku správnosti 

svého řešení. 
Ekvivalentní úpravy rovnic Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku správnosti 

svého řešení. 
Užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací. 

Slovní úlohy řešené rovnicemi

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic. 
Výpočet neznámé ze vzorce Pomocí ekvivalentních úprav vyjádří neznámou z daného vzorce. 
Diskuze k počtu řešení rovnice Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav, provádí zkoušku správnosti 

svého řešení. 
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Lineární nerovnice Řeší lineární nerovnice, používá symbolický zápis intervalu. 
Intervaly Řeší lineární nerovnice, používá symbolický zápis intervalu. 

Provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou tabulky 
nebo je vyjadřuje pomocí grafů a diagramů. 
Čte a sestrojuje grafy, tabulky a diagramy s reálnými údaji, získaná data dokáže 
interpretovat. 
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data. 

Statistické šetření

Porovnává soubory dat. 
Provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou tabulky 
nebo je vyjadřuje pomocí grafů a diagramů. 
Vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data. 

Diagramy

Porovnává soubory dat. 
Aritmetický průměr Určí četnost jednotlivých hodnot, vypočítá aritmetický průměr. 
Medián Určí z dané tabulky modus a medián statistického souboru. 
Modus Určí z dané tabulky modus a medián statistického souboru. 

Vyjádří lineární funkci tabulkou, rovnicí, grafem. 
Rozezná lineární funkci od jiných závislostí. 

Lineární funkce

Matematizuje jednoduché reálné situace s využitím lineární funkce. 
Definiční obor, obor funkčních hodnot Vyjádří lineární funkci tabulkou, rovnicí, grafem. 

Vyjádří lineární funkci tabulkou, rovnicí, grafem. Vzorec, tabulka a graf lineární funkce
Rozezná lineární funkci od jiných závislostí. 

Funkce rostoucí a klesající Vyjádří lineární funkci tabulkou, rovnicí, grafem. 
Lineární funkce s absolutní hodnotou Vyjádří lineární funkci s absolutní hodnotou tabulkou a grafem. 

Určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic. Vzájemná poloha kružnice a přímky
Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Určí vzájemnou polohu přímky a kružnice, dvou kružnic. Vzájemná poloha dvou kružnic
Využívá potřebnou matematickou symboliku. 
Charakterizuje kruh a kružnici jako množinu všech bodů dané vlastnosti. Kružnice a kruh
Načrtne a sestrojí kruh a kružnici pomocí zadaných prvků. 

Oblouk kružnice Charakterizuje oblouk kruhu, kruhovou výseč a úseč jako množinu bodů dané 
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vlastnosti. 
Kruhová výseč a úseč Charakterizuje oblouk kruhu, kruhovou výseč a úseč jako množinu bodů dané 

vlastnosti. 
Délka kružnice, obvod kruhu Odhaduje a vypočítá obsah a obvod kruhu a délku kružnice. 
Oblouk kružnice a jeho délka Odhaduje a vypočítá obsah a obvod kruhové výseče. 
Obsah kruhu Odhaduje a vypočítá délku oblouku kružnice. 
Kruhová výseč a její obsah Odhaduje a vypočítá obsah a obvod kruhové výseče. 
Množiny všech bodů dané vlastnosti Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k 

řešení konstrukčních úloh. 
Konstrukce trojúhelníků Řeší konstrukční úlohy na sestrojování trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků. 
Konstrukce čtyřúhelníků Řeší konstrukční úlohy na sestrojování trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků. 
Thaletova věta Sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodu kružnice, z daného bodu ležícího vně 

kružnice, užívá Thaletovu větu v praxi. 
Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 
Určuje a charakterizuje válec, analyzuje jeho vlastnosti. 

Válec

Načrtne obraz válce v rovině. 
Povrch a objem válce Odhaduje a vypočítá povrch a objem válce. 
Válec a jeho síť Sestrojí síť válce. 

Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahu a obvodu kruhu, délky kružnice, 
povrchu a objemu válce. 

Složitější slovní úlohy

Řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje poznatky o oblouku kružnice, kruhové výseči a 
úseči. 

Pythagorova věta v prostoru Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Logické a netradiční geometrické úlohy Řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
procenta
statistika - interpretace získaných údajů
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ročník: vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy

   

Matematika RVMPP 9. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl. Podmínky lomeného výrazu, hodnota lomeného výrazu
Provede podrobný rozklad podmínek, za kterých má výraz smysl. 
Převede složený lomený výraz na násobení dvou lomených výrazů. Úpravy lomeného výrazu
Užívá vzorce se třetí mocninou. 

Operace s lomenými výrazy - sčítání, odčítání, násobení, dělení Provádí operace s lomenými výrazy (sčítá, odčítá, násobí, dělí). 
Složený lomený výraz Řeší složitější úlohy s více početními výkony. 
Soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic. 
Metoda sčítací, dosazovací, grafické řešení soustavy Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic. 
Slovní úlohy o společné práci, o pohybu, o směsích Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí soustav lineárních rovnic. 

Řeší lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli. Řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli s ohledem na podmínky
Provádí diskuzi k řešení s ohledem na podmínky, za kterých má lomený výraz smysl; 
dokáže z aritmetických, geometrických i fyzikálních vzorců určit potřebnou 
neznámou. 
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Slovní úlohy (o společné práci) Řeší slovní úlohy vedoucí ke složitějším lineárním rovnicím s neznámou ve 
jmenovateli. 

Výpočet neznámé ze vzorce Provádí diskuzi k řešení s ohledem na podmínky, za kterých má lomený výraz smysl; 
dokáže z aritmetických, geometrických i fyzikálních vzorců určit potřebnou 
neznámou. 
Rozpozná jednotlivé funkce z grafu, tabulky i předpisu, zdokonaluje svůj grafický 
projev. 

Lineární funkce

Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Rozpozná jednotlivé funkce z grafu, tabulky i předpisu, zdokonaluje svůj grafický 
projev. 

Lomená funkce

Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Rozpozná jednotlivé funkce z grafu, tabulky i předpisu, zdokonaluje svůj grafický 
projev. 

Kvadratická funkce

Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Definiční obor, obor hodnot funkce Rozezná funkční vztah od jiných vztahů. 
Závislá a nezávislá proměnná Rozezná funkční vztah od jiných vztahů. 
Graf funkce Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 
Funkce rostoucí a klesající Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem. 

Goniometrické funkce vyjadřuje jako poměry délek stran v pravoúhlém 
trojúhelníku. 

Funkce sinus, kosinus, tangens

Hodnoty goniometrických funkcí určuje pomocí tabulek nebo kalkulátoru. 
Výpočty prvků v pravoúhlém trojúhelníku Goniometrické funkce vyjadřuje jako poměry délek stran v pravoúhlém 

trojúhelníku. 
Užití goniometrických funkcí v úlohách z praxe Goniometrické funkce vyjadřuje jako poměry délek stran v pravoúhlém 

trojúhelníku. 
Odvození hodnot goniometrických funkcí úhlů o velikosti 30, 45, 60 stupňů z 
rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku Grafy goniometrických funkcí

Hodnoty goniometrických funkcí úhlů o velikosti 30, 45, 60 stupňů odvozuje z 
rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku. 

Grafy goniometrických funkcí Sestrojí grafy goniometrických funkcí. 
Funkce Uvádí do matematiky jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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procenta
statistika - interpretace získaných údajů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
procenta
statistika - čtení grafů a diagramů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
respektování kritérií hodnocení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
opravovat, vysvětlovat jednotlivé úlohy (např. slovní), přesvědčovat spolužáky o vlastní pravdě v řešení složitější úlohy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupinách, po dvojicích, samostatné práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
různé způsoby řešení slovních úloh a konstrukcí geometrických útvarů
rozvoj tvořivosti a estetického vnímání; rozvoj konstrukčního a kombinačního myšlení, prostorové představivosti; hledání možností různých řešení – diskuse k problému. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ročník: vzájemná pomoc a spolupráce při vysvětlování algoritmů jednotlivých úloh, poslouchat a snažit se pochopit myšlenkové pochody svých spolužáků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
střídání různých forem práce, využívání pohybových her u procvičování numeriky
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
přechod od myšlení konkrétního k abstraktnímu; rozvíjení smyslu pro reálný odhad; využívání vlastních zkušeností; vnímání odlišností vlastností a pojmů; rozvíjení 
analyticko-syntetického myšlení; vnímání příčin jevů; rozvoj kauzálního myšlení; předvídání průběhu jevů a vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
řešení slovních úloh, přednost početních operací, konstrukční úlohy
práce ve správném logickém sledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
úspěšnost v bodovaných kontrolních pracích tematických, čtvrtletních, úspěšnost v matematických soutěžích
argumentace a používání jednoduchých principů dokazování a odůvodňování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dobrovolná účast v matematických soutěžích, rozvržení práce při kontrolních pracích, dobrovolné domácí úkoly, samostatné práce
podpora vytváření volních vlastností (přesnosti, trpělivosti, zručnosti, kritičnosti), kultivace grafického projevu
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
statistika – sledování volebních preferencí jednotlivých politických stran
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pochopení významu řádu, pravidel, zákonů a algoritmů v přírodě i společnosti 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
statistika a práce s daty – životní úroveň v různých státech světa
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
poměr – měřítko mapy
podobnost – měřítko mapy, slovní úlohy

    

5.9 Informatika 
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Název předmětu Informatika
Oblast Informatika
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast informatika rozvíjí informatické myšlení žáků a vede je k porozumění jak funguje počítač, 

jak jsou reprezentována data, jakým způsobem jsou kódována a jak fungují informatické systémy, se 
kterými se žáci mohou běžně setkat.
Velký důraz je kladen na rozvoj abstrakce a algoritmizace s využitím aktivních činností a tvořivého učení, 
kde se děti seznamují s automatizací, programováním a optimalizací. Tímto je vede k pochopení světa, 
jehož nedílnou součástí jsou digitální technologie.
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Pro maximální názornost je do učiva informatiky zařazena již od prvního stupně práce s programovatelnými 
miniroboty, která na druhém stupni přechází k práci s programovatelnou vývojovou deskou.

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

Časová dotace ve 4.–9. ročníku je 1 vyučovací hodina týdně. Výuka probíhá ve skupinách s maximalním 
počtem 15 žáků ve specializovaných učebnách pro výuku informatiky.
Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, 
diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.

Pro výuku jsou zakoupené následující pomůcky:
programovatelný minirobor Ozobot EVO (1 robot – 2 žáci)
programovatelná deska Micro:bit (1 deska – 1 žák)

Integrace předmětů • Informatika
Kompetence k učení:

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
• využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech i praktickém životě

Kompetence k řešení problémů:
• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky,
• využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

Kompetence komunikativní:
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

Kompetence sociální a personální:
• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat

s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence pracovní:

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

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

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, využívá je při učení i při zapojení do 
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života školy a do společnosti

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah
• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 

prostředků
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci
• chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost
• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 

tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních
Způsob hodnocení žáků Součástí hodnocení žáka/žákyně je v každém pololetí:

Samostatná či skupinová práce,
Testy (případně ústní zkoušení v případě specifických potřeb žáka),
Volitelné úkoly.
Kromě známek se v hodnocení mohou objevit znaky: A – žák práci nesplnil z důvodu nepřítomnosti, N – žák 
práci zatím nedokončil.

Hodnocení žáka dále ovlivňuje:
Úroveň práce v hodinách (včasné plnění úkolů, vhodné chování, spolupráce s vyučujícím, aktivita, 
samostatnost),
Plnění domácích úkolů,
Úplnost a přehlednost zápisů v sešitě – bude hodnoceno jedenkrát za čtvrtletí.

Výsledná známka na vysvědčení není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.
   

Informatika 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní
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• Kompetence digitální
Učivo ŠVP výstupy
Digitální zařízení pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 
Používání ovladačů pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 
Ovládání myši pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace pro svou práci používá doporučené aplikace, nástroje, prostředí 
Otevírání souborů pro svou práci používá doporučené aplikace, nástroje, prostředí 
Kreslení čar, vybarvování edituje digitální text, vytvoří obrázek 
Kreslení bitmapových obrázků edituje digitální text, vytvoří obrázek 
Psaní slov na klávesnici edituje digitální text, vytvoří obrázek 
Editace textu edituje digitální text, vytvoří obrázek 
Přehrávání zvuku přehraje zvuk či video 
Ukládání práce do souboru uloží svoji práci do souboru, otevře soubor 

používá krok zpět, zoom Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
řeší úkol použitím schránky 

Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví uživatele dodržuje pravidla nebo pokyny při práci s digitálním zařízením" 
Využití digitálních technologií v různých oborech uvede různé příklady využití digitálních technologií v zaměstnání rodičů 
Práce se soubory najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci 
Propojení technologií, internet propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, která s takovým propojením 

souvisejí 
Uživatelské jméno a heslo pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu a odhlásí se z něj 

při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na vzdálených počítačích a spouští 
online aplikace 

Sdílení dat, cloud

u vybrané fotografie uvede, jaké informace z ní lze vyčíst 
Osobní údaje v textu rozpozná osobní údaje 
Technické problémy a přístupy k jejich řešení (hlášení dialogových oken) rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc dospělého 

sestaví robota podle návodu 
sestaví program pro robota 

Sestavení programu a oživení robota

oživí robota, otestuje jeho chování 
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najde chybu v programu a opraví ji Upravení programu, ladění
upraví program pro příbuznou úlohu 

Ovládání světelného výstupu pomocí programu ovládá světelný výstup a motor 
Ovládání motoru pomocí programu ovládá světelný výstup a motor 
Ovládání pomocí senzoru pomocí programu ovládá senzor 
Opakování příkazů používá opakování, události ke spouštění programu 
Ovládání klávesnicí – události používá opakování, události ke spouštění programu 
Piktogramy, emodži sdělí informaci obrázkem 
Kód předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel 
Přenos na dálku, šifra zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text 
Pixel, rastr, rozlišení zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky 
Tvary, skládání obrazce" obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících úseček" 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních projektů.
Kreativní aplikace nově získaných dovedností v IT oblasti.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Práce se zdroji a jejich třídění. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce se zdroji a jejich třídění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Práce na společných projektech
Skupinové prezentace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problematických úloh.
Rozbor práce spolužáků.

   

Informatika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Data, druhy dat pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních materiálech 

doplní posloupnost prvků Doplňování tabulky a datových řad
doplní prvky v tabulce 

Kritéria kontroly dat umístí data správně do tabulky 
Řazení dat v tabulce umístí data správně do tabulky 
Vizualizace dat v grafu" v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za správný 

nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky Systém, struktura, prvky, vztahy
určí, jak spolu prvky souvisí" 

Příkazy a jejich spojování v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro ovládání 
postavy 

Pohyb a razítkování v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro ovládání 
postavy 

Opakování příkazů rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se bude opakovat a 
kolikrát 

Vlastní bloky a jejich vytváření vytvoří a použije nový blok 
Kombinace procedur kombinuje procedury 
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy" vytváří alternativní řešení problému" 
Změna vlastností postavy pomocí příkazu v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program řídící chování 

postavy 
Ladění a odstraňování chyb v programu najde a opraví chyby 

rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před nebo za něj Pevný počet opakování
vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky 
přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky Čtení programů
rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup zjednodušit 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

246

Informatika 5. ročník

Náhodné hodnoty cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot příkazů" 
Graf, hledání cesty pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty 
Model pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy 
Schémata, obrázkové modely pomocí obrázku znázorní jev 
Ovládání pohybu postav v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro řízení pohybu 

a reakcí postav 
Spouštění pomocí událostí používá události ke spuštění činnosti postav 
Modifikace programu upraví program pro obdobný problém 
Násobné postavy a souběžné reakce, vysílání zpráv mezi postavami ovládá více postav pomocí zpráv 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce se zdroji a jejich třídění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Práce na společných projektech
Skupinové prezentace.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Práce se zdroji a jejich třídění. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních projektů.
Kreativní aplikace nově získaných dovedností v IT oblasti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problematických úloh.
Rozbor práce spolužáků.

   

Informatika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Přenos informací, standardizované kódy rozpozná zakódované informace kolem sebe 
Znakové sady zakóduje a dekóduje znaky pomocí znakové sady 
Přenos dat, symetrická šifra zašifruje a dešifruje text pomocí několika šifer 
Identifikace barev, barevný model zakóduje v obrázku barvy více způsoby 
Vektorová grafika zakóduje obrázek pomocí základní geometrických tvarů 
Zjednodušení zápisu, kontrolní součet zjednoduší zápis textu a obrázku, pomocí kontrolního součtu ověří úplnost zápisu 
Binární kód, logické A a NEBO" ke kódování využívá i binární čísla" 
Data v grafu a tabulce najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat (tabulka versus graf) 
Porovnání dat v tabulce a grafu najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat (tabulka versus graf) 
Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce odpoví na otázky na základě dat v tabulce 
Filtrování, řazení a třídění dat popíše pravidla uspořádání v existující tabulce 
Kontrola hodnot v tabulce doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy 

navrhne tabulku pro záznam dat Řešení problémů s daty
propojí data z více tabulek či grafů" 
popíše pomocí modelu alespoň jeden informační systém, s nímž ve škole aktivně 
pracují 

Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, databázové relace

pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím související práva" 
Základy typografie uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 
Práce s jednoduchým textem ovládá základní práci s textovým editorem" 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce se zdroji a jejich třídění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Práce na společných projektech
Skupinové prezentace.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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Práce se zdroji a jejich třídění. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních projektů.
Kreativní aplikace nově získaných dovedností v IT oblasti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problematických úloh.
Rozbor práce spolužáků.

   

Informatika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Proměnná rozumí pojmům algoritmus, program, proměnná 
Procedury rozumí pojmům funkce a procedura 
Cyklus a podmínka použije cyklus, větvení programu 
Prostředí a jednoduché příkazy vytvoří jednoduchý program 

vysvětlí známé modely jevů, situací, činností Standardizovaná schémata a modely
v mapě a dalších schématech najde odpověď na otázku 

Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu pomocí ohodnocených grafů řeší problémy 
Orientované grafy, automaty pomocí orientovaných grafů řeší problémy 
Modely, paralelní činnost" vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných činností" 
Složitější programové konstrukce vytvoří složitější program v ImagineLogo 
LogoMotion vytvoří složitější program v ImagineLogo 
Objekty pracuje s objekty a s událostmi 
Reakce na události pracuje s objekty a s událostmi 
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Instalace aplikací nainstaluje a odinstaluje aplikaci 
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory Datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému
vybere vhodný formát pro uložení dat 
uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory Správa souborů, struktura složek
vybere vhodný formát pro uložení dat 

Domácí a školní počítačová síť vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do 
školní sítě 
vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do 
školní sítě 

Fungování a služby internetu

pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy 
Metody zabezpečení přístupu k datům porovná různé metody zabezpečení účtů 
Role a jejich přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva) spravuje sdílení souborů 
Princip e-mailu pomocí modelu znázorní cestu e-mailové zprávy 
Postup při řešení problému s digitálním zařízením (např. nepropojení, program bez 
odezvy, špatné nastavení, hlášení)

zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, nastavení systému či 
aplikace, ukončí program bez odezvy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce se zdroji a jejich třídění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Práce na společných projektech
Skupinové prezentace.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Práce se zdroji a jejich třídění. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních projektů.
Kreativní aplikace nově získaných dovedností v IT oblasti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problematických úloh.
Rozbor práce spolužáků.
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Sestavení programu a oživení Micro:bitu sestaví program pro desku Micro:bit a otestuje jej 
Ladění a odstraňování chyb přečte program, najde v něm chybu a odstraní ji 
Ovládání LED displeje ovládá výstupní zařízení desky 

ovládá výstupní zařízení desky Připojení sluchátek, tvorba hudby
připojí k desce další zařízení, které z desky ovládá 

Tlačítka a senzory náklonu, orientace a pohyb Micro:bitu v prostoru používá vstupy ke spouštění a řízení běhu programu 
Propojení dvou Micro:bitů pomocí kabelu a bezdrátově připojí k desce další zařízení, které z desky ovládá 
Připojení a ovládání externích zařízení z Micro:bitu připojí k desce další zařízení, které z desky ovládá 

používá opakování, rozhodování, proměnné Řešení postupů"
vyřeší problém naprogramováním desky Micro:bit 

Obraz reprezentovaný okem, monitorem, tiskárnou orientuje se v principech digitálního obrazu a jeho zobrazení 
Zápis barev a barevné modely orientuje se v principech digitálního obrazu a jeho zobrazení 

orientuje se v principech digitálního obrazu a jeho zobrazení Základní obrazové formáty
upraví obraz v grafickém editoru 

Úpravy obrazu v grafickém editoru upraví obraz v grafickém editoru 
Základní principy HTML rozumí principu jazyka HTML 
Základní značky jazyka HTML vytváří jednoduché HTML stránky 
Tvorba jednoduchých stránek vytváří jednoduché HTML stránky 
Vlastní stránky ve škole a na internetu umí vystavit vlastní internetové stránky na internetu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce se zdroji a jejich třídění
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Práce na společných projektech
Skupinové prezentace.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Práce se zdroji a jejich třídění. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních projektů.
Kreativní aplikace nově získaných dovedností v IT oblasti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problematických úloh.
Rozbor práce spolužáků.

   

Informatika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí Složení současného počítače a principy fungování jeho součástí
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým vybavením 
vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým vybavením Operační systémy: funkce, typy, typické využití
diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné a odlišné prvky některých 
z nich 

Komprese a formáty souborů na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat 
Fungování nových technologií kolem mě (např. smart technologie, virtuální realita, 
internet věcí, umělá inteligence)

popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které považuje za inovativní 

Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos dat, IP adresa na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti 
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Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti 
Typy, služby a význam počítačových sítí vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu 
Web: fungování webu, webová stránka, webový server, prohlížeč, odkaz/URL na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti 
Princip cloudové aplikace (např. e‑mail, e-shop, streamování) na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti 
Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy diskutuje o cílech a metodách hackerů 
Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, firewall, zálohování a archivace dat vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat 
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po 
internetu, sledování komunikace, informace o uživateli v souboru (metadata); 
sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat

diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 

Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a cookies" diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu 
Relativní a absolutní adresy buněk při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu buňky 
Použití vzorců u různých typů dat používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými vstupy (průměr, 

maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když) 
používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými vstupy (průměr, 
maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když) 

Funkce s číselnými vstupy

řeší problémy výpočtem s daty 
používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými vstupy (průměr, 
maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když) 

Funkce s textovými vstupy

řeší problémy výpočtem s daty 
Vkládání záznamu do databázové tabulky připíše do tabulky dat nový záznam 
Řazení dat v tabulce seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, abecedně) 
Filtrování dat v tabulce používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro vyřešení úlohy 

používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro vyřešení úlohy Zpracování výstupů z velkých souborů dat"
ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo vizualizací velkého množství dat 

Opakování pravidel českého pravopisu zpracuje textový dokument podle gramatických pravidel a typografických zásad 
Opakování typografických pravidel zpracuje textový dokument podle gramatických pravidel a typografických zásad 
příprava a práce na prezentaci AP vytvoří prezentaci podle zásad pro tvorbu prezentací 

respektuje duševní vlastnictví Zásady tvorby absolventského projektu
používá informace z různých informačních zdrojů 

příprava a práce na absolventského projektu posuzuje vhodnost a relevanci nalezených informací 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Práce se zdroji a jejich třídění
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Práce na společných projektech
Skupinové prezentace.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Práce se zdroji a jejich třídění. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Tvorba vlastních projektů.
Kreativní aplikace nově získaných dovedností v IT oblasti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problematických úloh.
Rozbor práce spolužáků.

    

5.10 Prvouka 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Povinný Povinný Povinný         

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Předmět se věnuje praktickému poznávání místních a regionálních skutečností a k utváření přímých 
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Název předmětu Prvouka
zkušeností žáků, osvojování vhodného chování a jednání mezi lidmi, k seznámení se se základními právy a 
povinnostmi, orientaci v dějích a v čase, k probuzení zájmu o minulosti a kulturním bohatství země, 
uvědomění si spojitosti Země a životu na ní a důležitosti ochrany životního prostředí, poznávání člověka 
jako živé bytosti a k uvědomění si odpovědnosti za zdraví a bezpečnost svoji i jiných.

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

Předmět se člení na oblasti:
místo, kde žijeme
lidé kolem nás
lidé a čas
rozmanitost neživé a živé přírody, ochrana přírody,
člověk a jeho zdraví
Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 3. ročník 2 hodiny týdně. Výuka 
probíhá v kmenové třídě, je doplněna návštěvami informačního centra, knihovny, muzeí, vycházkami, 
exkurzemi a naučnými pořady. Žáci pracují v rámci předmětu samostatně, ve dvojicích, ve skupinách i 
hromadně. Učivo je doplněno pokusy a praktickými cvičeními žáků.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:

• vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životěpracuje s obecně užívanými 
termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí

• samostatně pozoruje a experimentuje
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok

Kompetence k řešení problémů:
• žák vnímá problémové situace, rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení 

na základě vlastního úsudku a zkušenosti
Kompetence komunikativní:

• žák pojmenovává pozorované skutečnosti a zachycuje je ve vlastních projevech
• žák využívá různé prostředky pro komunikaci se svým okolím

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

Kompetence sociální a personální:
• žák chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, oceňuje jejich zkušenosti, respektuje různá 

hlediska a názory
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Název předmětu Prvouka
Kompetence občanské:

• žák chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, utváří 
si ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům

Kompetence pracovní:
• žák používá účinně materiály, nástroje a vybavení
• žák přistupuje k práci s ohledem na své zdraví i zdraví druhých

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí vyučovacího procesu. Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, 
prostřednictvím, které získá žák informace o tom, co umí, co se naučil, v čem by se měl zlepšit a v čem ještě 
chybuje. Musí být individuální a respektovat žákovy možnosti a schopnosti, zachytit jeho osobní učební 
pokrok. 
Jako finální způsob hodnocení bude využíváno klasifikace, která bude doplňovat průběžné slovní 
hodnocení. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování, klasifikuje se probrané 
a procvičené učivo, vypracované referáty a projekty. Důležitou součástí je sebehodnocení žáka.

   

Prvouka 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Škola, prostory školy, lidé ve škole Zná název své školy a orientuje se v jejích prostorách, pozná ředitele školy a 

učitele. 
Okolí školy a bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace Umí bezpečně dojít z domova a zpět. 
Orientace v jednoduchém plánku Umí v jednoduchém plánku vyhledat místo své školy. 
Rozdíly mezi životem na vesnici a ve městě. Rozliší vesnici a město. 
Rodina a domov, postavení jedince v rodině, příbuzenské vztahy, život rodiny a 
mezilidské vztahy a komunikace

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině. 
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Povolání rodičů, různá další povolání Zná různá povolání a jejich náplň. 
Dny v týdnu, měsíce v roce a roční období Umí vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období. 

Umí vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období. Části dne, orientace v časové posloupnosti, režim dne
Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci a rozplánovat jednotlivé postupy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
nápodoba některých profesních činností dospělých lidí, vycházky, exkurze
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc, mezilidské vztahy v různých časových obdobích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, referáty, projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
schopnost pracovat v kolektivu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
historické souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
hodnocení vlastní i cizí práce, pozitivní vztahy ke spolužákům
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní řešení úkolů, prosazování vlastního názoru 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup k přípravě na hodinu, práva a povinnosti žáků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
demokratické volby
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
prvky demokracie v hodinách a v historických souvislostech
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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zkušenosti z cestování, tradice, zvyky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
povrch, přírodní útvary v Evropě, vodstvo, fauna, flora, evropské státy a hlavní města
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, slušné chování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
respektování jiných etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
schopnost využít cizí jazyk ke komunikaci
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
význam jednotlivých ekosystémů pro život na Zemi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, vzduch, půda – jejich funkce a využití
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
globální problémy lidstva a ochrana životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
způsoby využívání energie, spotřeba věcí, odpady, vliv produkce člověka na životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
vnímat různé typy sdělení, rozlišovat jejich podání a obsah
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, důvěra a inspirace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
zdravé a vyrovnané sebepojetí, snaha o samostatný přístup k probrané látce, tvorba referátů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, cvičení pozornosti, řešení problémů, dovednosti zapamatování, cvičení smyslového vnímání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů, originalita, realizace vlastních nápadů, projekty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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rozvíjet schopnost podílet se na práci v týmu
   

Prvouka 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo. 

Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo. Cesta do školy
Rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. 
Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo. Domov
Rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. 
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. 

Rodina, oslavy, svátky dle ročních období

Popíše způsob slavení svátků v rodině, rodinné oslavy 
Popíše své zájmy a koníčky. 
Využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. 

Zájmy, koníčky a povinnosti

Uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu. 
Lidé a společnost Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. 

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, zvycích a 
tradicích. 

Povolání dospělých

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. 
Rok, orientace v čase Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 
Části dne, roční období, kalendář Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v 
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minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 
Zájmy a koníčky Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, zvycích a 

tradicích. 
Zvyky a tradice dle ročních období Na příkladech porovnává minulost a současnost. 
Minulost, současnost, budoucnost Na příkladech porovnává minulost a současnost. 
Roční období, kalendář Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích. 
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. Hospodářská a volně žijící zvířata
Popíše život zvířat v ročních obdobích. 
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. Dřeviny a byliny
Zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s jedovatými neznámými rostlinami. 
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. Jedlé a jedovaté houby
Zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s jedovatými neznámými rostlinami. 

Lidské tělo - stavba těla Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky
 s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví. 

Péče o zdraví, zdravý životní styl Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky
 s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví. 
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky
 s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví. 

Prevence nemocí a úrazů

Uvědomuje si rizika nebezpečí při každodenních činnostech. 
Denní režim Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky

 s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví. 

Nemoc a úraz Rozezná nebezpečí různého charakteru. 
Rozezná nebezpečí různého charakteru. Cesta do školy, cestujeme
Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je 
mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá 
způsoby komunikace s operátory tísňových linek. 
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Dopravní výchova Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, 
jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. 

Jsem školák Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci a rozplánovat jednotlivé postupy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
nápodoba některých profesních činností dospělých lidí, vycházky, exkurze
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc, mezilidské vztahy v různých časových obdobích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, referáty, projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
schopnost pracovat v kolektivu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
historické souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
hodnocení vlastní i cizí práce, pozitivní vztahy ke spolužákům
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní řešení úkolů, prosazování vlastního názoru 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup k přípravě na hodinu, práva a povinnosti žáků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
demokratické volby
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zkušenosti z cestování, tradice, zvyky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
prvky demokracie v hodinách a v historických souvislostech
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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povrch, přírodní útvary v Evropě, vodstvo, fauna, flora, evropské státy a hlavní města
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, slušné chování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
respektování jiných etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
schopnost využít cizí jazyk ke komunikaci
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
význam jednotlivých ekosystémů pro život na Zemi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, vzduch, půda – jejich funkce a využití
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
globální problémy lidstva a ochrana životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
způsoby využívání energie, spotřeba věcí, odpady, vliv produkce člověka na životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
vnímat různé typy sdělení, rozlišovat jejich podání a obsah
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, důvěra a inspirace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
zdravé a vyrovnané sebepojetí, snaha o samostatný přístup k probrané látce, tvorba referátů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, cvičení pozornosti, řešení problémů, dovednosti zapamatování, cvičení smyslového vnímání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů, originalita, realizace vlastních nápadů, projekty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozvíjet schopnost podílet se na práci v týmu
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Umí se orientovat ve městě a v plánu města. 
Zná osobnosti města. 

Domov

Uvede příklady výskytu organismů v okolí. 
Cesta do školy Umí se orientovat ve městě a v plánu města. 
Světové strany Umí se orientovat ve městě a v plánu města. 
Škola Rozlišuje možná nebezpečí v nejbližším okolí. 
Doprava Rozlišuje možná nebezpečí v nejbližším okolí. 

Začlení svou obec (město) do příslušného kraje. Naše vlast
Zná osobnosti města. 

Krajina kolem mého domova Pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě). 
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině. Rodina
Uplatňuje poznatky o sobě a rodině. 
Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků a jiných lidí. Lidské tělo
Ovládá elementární znalosti o lidském těle. 

Pravidla slušného chování Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků a jiných lidí. 
Rizikové situace Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků a jiných lidí. 
Předcházení konfliktům Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků a jiných lidí. 

Orientuje se ve významu a potřebách různých povolání a pracovních činností. Povolání
Porovnává práci lidí v minulosti a současnosti. 

Čím chci být Orientuje se ve významu a potřebách různých povolání a pracovních činností. 
Hospodaření s penězi Orientuje se ve významu a potřebách různých povolání a pracovních činností. 
Kalendář Využívá časové údaje. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

263

Prvouka 3. ročník

Orientace v čase Využívá časové údaje. 
Využívá časové údaje. Denní režim
Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. 
Využívá časové údaje. Roční období
Pozoruje, popíše a porovná proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. 

Časová osa Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 
Domov – plán města Zná kulturní či historické památky města. 
Báje, mýty a pověsti Pojmenuje významné události regionu. 
Vánoce Zná zvyky a tradice společnosti. 
Velikonoce Zná zvyky a tradice společnosti. 
Státní svátky Zná zvyky a tradice společnosti. 
Minulost, současnost a budoucnost Porovnává práci lidí v minulosti a současnosti. 

Roztřídí přírodniny podle typických znaků. Živá příroda
Uvede příklady výskytu organismů v okolí. 

Stromy a keře Roztřídí přírodniny podle typických znaků. 
Byliny Roztřídí přírodniny podle typických znaků. 
Houby Roztřídí přírodniny podle typických znaků. 
Užitkové plodiny Roztřídí přírodniny podle typických znaků. 
Ovoce a zelenina Roztřídí přírodniny podle typických znaků. 
Neživá příroda Roztřídí přírodniny podle typických znaků. 
Horniny a nerosty Roztřídí přírodniny podle typických znaků. 
Uhlí a ropa Roztřídí přírodniny podle typických znaků. 
Živá a neživá příroda Pozná rozdíl mezi živou a neživou přírodou. 
Obratlovci Roztřídí živočichy podle určujících znaků. 
Savci Roztřídí živočichy podle určujících znaků. 
Ptáci Roztřídí živočichy podle určujících znaků. 
Plazi Roztřídí živočichy podle určujících znaků. 
Ryby Roztřídí živočichy podle určujících znaků. 
Obojživelníci Roztřídí živočichy podle určujících znaků. 
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Bezobratlí Roztřídí živočichy podle určujících znaků. 
Třídění látek Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek. 
Skupenství látek Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek. 
Vlastnosti látek Určuje vlastnosti látek. 
Voda Určuje vlastnosti látek. 
Vzduch Určuje vlastnosti látek. 
Měření teploty Změří základní veličiny. 
Měření objemu Změří základní veličiny. 
Měření hmotnosti Změří základní veličiny. 
Měření času Změří základní veličiny. 

Uplatňuje základní hygienické návyky. Zdravý životní styl
Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. 

Stavba těla Ovládá elementární znalosti o lidském těle. 
Základní funkce a projevy lidského těla Ovládá elementární znalosti o lidském těle. 
Základní potřeby člověka Ovládá elementární znalosti o lidském těle. 
Růst a vývoj člověka Ovládá elementární znalosti o lidském těle. 
Správná výživa Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. 
Prevence nemocí a úrazů Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. 
Projevy a formy násilí Rozezná nebezpečí různého charakteru. 
Prevence násilí Rozezná nebezpečí různého charakteru. 
Vhodná a nevhodná místa pro hru Využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. 
Okolí mého bydliště Využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. 
Dopravní značky Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu. 
Prevence rizikových situací v dopravě Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu. 
Bezpečnost v silničním provozu Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu. 
Bezpečnostní prvky Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu. 
Osobní bezpečí Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci. 

Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. První pomoc
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 
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Tísňové linky Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. 
Postup v případě ohrožení Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 
Integrovaný záchranný systém Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
význam jednotlivých ekosystémů pro život na Zemi
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
globální problémy lidstva a ochrana životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
způsoby využívání energie, spotřeba věcí, odpady, vliv produkce člověka na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, vzduch, půda – jejich funkce a využití
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
vnímat různé typy sdělení, rozlišovat jejich podání a obsah
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozvíjet schopnost podílet se na práci v týmu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
respektování jiných etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, slušné chování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
schopnost využít cizí jazyk ke komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
hodnocení vlastní i cizí práce, pozitivní vztahy ke spolužákům
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, referáty, projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
schopnost pracovat v kolektivu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
pružnost nápadů, originalita, realizace vlastních nápadů, projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc, mezilidské vztahy v různých časových obdobích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
nápodoba některých profesních činností dospělých lidí, vycházky, exkurze
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, důvěra a inspirace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, cvičení pozornosti, řešení problémů, dovednosti zapamatování, cvičení smyslového vnímání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
historické souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
zdravé a vyrovnané sebepojetí, snaha o samostatný přístup k probrané látce, tvorba referátů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
práce ve dvojicích, ve skupinách – učí se spolupráci a rozplánovat jednotlivé postupy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
demokratické volby
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
odpovědný přístup k přípravě na hodinu, práva a povinnosti žáků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní řešení úkolů, prosazování vlastního názoru 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
prvky demokracie v hodinách a v historických souvislostech
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zkušenosti z cestování, tradice, zvyky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
povrch, přírodní útvary v Evropě, vodstvo, fauna, flora, evropské státy a hlavní města
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5.11 Přírodověda 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník
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ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 
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7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

   Povinný Povinný       

   

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodověda navazuje na předmět Prvouka. Žáci si v něm osvojují a rozvíjejí schopnosti 

a znalosti, které jim umožňují aktivně poznávat přírodu, člověka a prostředí ve kterém žije. Získávají 
základní vědomosti o Zemi, člověku, technice, sledují základní jevy a vztahy v přírodě, poznávají souvislosti 
a vztahy mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím i mezi člověkem a biosférou. Řeší 
přiměřeně náročné úkoly a problémy. Utvářejí si kladný vztah k přírodě, ke svému zdraví a zdravému 
způsobu života i ochraně životního prostředí jako celku.

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

Vzdělávací obsah je členěn do 2 tematických okruhů:
Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. 
Člověk a jeho zdraví – základní informace člověku, jeho denním režimu, hygieně, výživě, mezilidských 
vztazích, odpovědnosti za zdraví své i za zdraví jiných, o bezpečnosti, prevenci, první pomoci a o chování v 
různých životních situacích. 

Předmět přírodověda připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a 
příroda, Člověk a společnost a v předmětu výchova ke zdraví. Výuka probíhá v kmenových třídách, v 
přírodě, na dopravním hřišti a v učebně výpočetní techniky. Součástí vyučování je spojení s reálným 
životem a praktickou zkušeností -využití muzeí, výstav, exkurzí a modelových situací. Některá témata jsou 
zpracována formou projektů. 
Předmět je realizován ve výuce 4. a 5. ročníku s dotací dvou hodin týdně.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
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Název předmětu Přírodověda
Kompetence k učení:

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení, 

tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok
Kompetence k řešení problémů:

• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 
nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
Kompetence komunikativní:

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a 
jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

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

Kompetence sociální a personální:
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
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Název předmětu Přírodověda
• 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

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• 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

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení
• získává, vyhledává, kriticky posuzuje data a informace 
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci a zkvalitnil výsledky své práce

Způsob hodnocení žáků Znalosti jsou prověřovány písemně i ústně. Do klasifikace je zahrnována i aktivita v hodinách a aktivní 
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Název předmětu Přírodověda
přístup k vyučování. Dále jsou vypracovávány a následně prezentovány projekty jednotlivců či skupin žáků.

   

Přírodověda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Vyjmenuje a charakterizuje součásti neživé přírody. Živá a neživá příroda
Vyjmenuje základní vlastnosti živočichů. 

Podmínky pro život Zná význam slova ekosystém. 
Chápe význam potravního řetězce. 
Zná význam slova ekosystém 1. 

Člověk a příroda

Chápe význam potravního řetězce 1. 
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 

Příroda na jaře

Charakterizuje jednotlivé ekosystémy. 
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 

Příroda na podzim

Charakterizuje jednotlivé ekosystémy. 
Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 

Příroda v létě

Charakterizuje jednotlivé ekosystémy. 
Houby, rostliny, živočichové Charakterizuje houby, rostliny a živočichy. 
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Zařadí rostliny podle místa růstu a užitku. 
Neživá příroda Chápe vlastnosti látek. 
Lidské tělo Využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního zdravého způsobu života. 
Péče o zdraví Využívá poznatků o lidském těle k podpoře vlastního zdravého způsobu života. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
poznávat okolní lidi a komunikovat s nimi
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvoj základních vědomostí, které jsou potřebné pro pochopení sociálních a kulturních odlišností mezi národy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
uvažování o problémech v širších souvislostech a k aktivnímu postoji k životu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
uvědomění si vlastní identity, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
využití potenciálu médií jako zdroje informací
rozvoj schopnosti analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
zvládání vlastního chování a chování k druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
porozumět sobě samému a druhým

   

Přírodověda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Přírodověda 5. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Člověk a živá příroda Charakterizuje podnebné pásy na Zemi, zařazuje do nich živočichy a rostlinstvo. 

Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost 
s rozdělením času a střídáním ročních období. 

Vesmír

Orientuje se v základních pojmech učiva o sluneční soustavě. 
Zná základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy. 
Dodržuje hygienu těla. 
Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po 
jeho narození. 
Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události. 

Lidské tělo

Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek. 
Účelně plánuje svůj čas. 
Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových 
situacích simulujících mimořádné události. 
Předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek. 
Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své 
chování jako chodec a cyklista. 

Péče o zdraví

Rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná zranění a zajistí lékařskou pomoc. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí
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Přírodověda 5. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
využití potenciálu médií jako zdroje informací
rozvoj schopnosti analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
uvědomění si vlastní identity, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
poznávat okolní lidi a komunikovat s nimi
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
porozumět sobě samému a druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
zvládání vlastního chování a chování k druhým
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
uvažování o problémech v širších souvislostech a k aktivnímu postoji k životu
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvoj základních vědomostí, které jsou potřebné pro pochopení sociálních a kulturních odlišností mezi národy
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5.12 Vlastivěda 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

   Povinný Povinný       

   

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Vyučování předmětu Vlastivěda směřuje zejména k tomu, aby žáci získali základní poznatky o významných 

hospodářských, společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí a o výsledcích jejich 
činnosti, seznámili se s důležitými událostmi a významnými osobnostmi regionálních a národních dějin.

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

Vyučovací předmět Vlastivěda je realizován ve výuce ve 4. a 5. ročníku v těchto blocích:
Místo, kde žijeme
Lidé a čas
Lidé kolem nás
Předmět je dotován dvěma hodinami týdně.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení, 

tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v budoucnosti
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Název předmětu Vlastivěda
• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok

Kompetence k řešení problémů:
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 

nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení
Kompetence komunikativní:

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a 
jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální:
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu
• 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

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj

Kompetence občanské:
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Název předmětu Vlastivěda
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení
• získává, vyhledává, kriticky posuzuje data a informace
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci a zkvalitnil výsledky své práce

Kompetence pracovní:
• 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

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni na základě písemných prací, ústního zkoušení, referátů a samostatné práce.
   

Vlastivěda 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Vlastivěda 4. ročník

Prostředí domova, orientace v místě bydliště, místní krajina Označí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu, podrobněji poznává 
místo, kde žije, místní oblast, dobře se orientuje v místě bydliště. 
Nazve světové strany a orientuje se podle nich v mapě. Orientace v krajině, světové strany
Nazve světové strany a orientuje se podle nich v mapě 1. 

Naše vlast, regiony ČR, poloha ČR v Evropě Zná sousední státy, části republiky, kraje a krajská města. 
Orientace v přírodě podle přírodních znaků Využívá znalosti orientace v přírodě. 
Dodržování pravidel bezpečného chování a pohybu v přírodě a ve svém okolí Dodržuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. 
Mapa, její obsah, mapové značky Pracuje s náčrtem, plánem, mapou a porovnává je se skutečností, čte základní 

údaje na mapách regionu a republiky. 
Druhy map Rozlišuje jednotlivé druhy map a orientuje se v nich. 
Povrch ČR Vybere jednoduché údaje o přírodních podmínkách, posoudí stav životního 

prostředí a vliv lidí na životní prostředí. 
Vodstvo ČR Vybere jednoduché údaje o přírodních podmínkách, posoudí stav životního 

prostředí a vliv lidí na životní prostředí. 
Podnebí a počasí ČR Vybere jednoduché údaje o přírodních podmínkách, posoudí stav životního 

prostředí a vliv lidí na životní prostředí. 
Ochrana přírody a životního prostředí Vybere jednoduché údaje o přírodních podmínkách, posoudí stav životního 

prostředí a vliv lidí na životní prostředí. 
Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl ČR Vybere jednoduché údaje o přírodních podmínkách, posoudí stav životního 

prostředí a vliv lidí na životní prostředí. 
Poznáváme naši vlast Sdílí zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest v ČR. 
Hlavní město, státní symboly, státní zřízení, riziková místa ČR, armáda ČR Vyjmenuje státní symboly a nazve hlavní orgány státní moci ČR. 
Obyvatelstvo a národopisné oblasti Rozumí pojmu národ, národnost, obyvatelstvo. 
Mezilidské vztahy Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 

v obci (městě). 
Rodina Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 

v obci (městě). 
Pravidla slušného chování, ohleduplnost, zvládání vlastní emocionality Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 

v obci (městě). 
Rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům Rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou. 
Právo a spravedlnost Rozpozná ve svém okolí jednání a chování porušující základní lidská práva nebo 
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Vlastivěda 4. ročník

demokratické principy. 
Soukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný a nehmotný majetek Orientuje se v základních formách vlastnictví. 
Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení, banka, úspory, půjčky

Používá peníze v běžných situacích. 

Měření času, kalendář Nazve jednoduché časové údaje, orientuje se v čase, chápe minulost, přítomnost a 
budoucnost. 

Časová osa, letopočet, století, tisíciletí Zařazuje nejdůležitější údaje do časové osy, události řadí chronologicky, sleduje 
data významných dnů. 

Regionální báje a pověsti Zná rozdíl mezi pověstí a skutečností. 
Návštěva knihoven a muzeí, besedy s historiky Využívá informačních zdrojů k pochopení minulosti. 
Období pravěku a příchod Slovanů na naše území Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Velkomoravská říše Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Doba přemyslovských knížat Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Vláda přemyslovských králů Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Český stát za vlády Lucemburků Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Jagellonci a nástup Habsburků na českém trůnu Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
utváření praktické životní dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
motivace žáků k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodování celku, společenství, komunity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
základní úroveň občanské gramotnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
orientace ve vlastním běžném životě
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Vlastivěda 4. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vzájemný vztah mezi příslušníky různých národů a etnických skupin
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
pomáhá vychovat budoucí evropské občany jako zodpovědné a tvořivé lidi, v dospělosti schopné mobility a flexibility v občanském i pracovním životě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznámení se s rozmanitostí různých kultur
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
učí pozorovat, vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
základní úroveň mediální gramotnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
rozvíjí schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr

   

Vlastivěda 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Kraje, krajská města Zná sousední státy, části republiky, kraje a krajská města. 
Orientace v mapě, světové strany Určí polohu krajů na mapě. 

Orientuje se v mapě jednotlivých krajů, vyhledává přírodní zajímavosti podle 
mapových značek, řeší povrch krajiny a přírodní podmínky krajů. 

Kraje ČR

Vybere jednoduché údaje o přírodních podmínkách, kultuře a hospodářství 
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v jednotlivých krajích. 
Kontinenty, naši sousedé v Evropě, významné evropské státy, EU Pozná kontinenty a státy střední Evropy. 
Cestování Evropou Sdílí zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest v ČR a Evropě. 
Prezident, vláda, krajská správa, správa měst a obcí Orientuje se ve správním řízení demokratického státu. 
Časová osa, letopočet, století, tisíciletí Pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi lidmi a 

mezi jevy. 
Návštěva knihoven a muzeí, besedy s historiky Využívá informačních zdrojů k pochopení minulosti. 
Vláda Habsburků v českých zemích Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Život v baroku Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Vzdělání v českých zemích Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Doba osvícenecká Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Národní probuzení, revoluční rok 1848 Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Národ sobě Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
1. světová válka Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
První Československá republika Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
2. světová válka Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Přechod k demokracii Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
Vítězství demokracie Orientuje se v základních historických událostech a zná několik nejvýznamnějších 

historických osobností tohoto období. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
učí pozorovat, vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
základní úroveň mediální gramotnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
rozvíjí schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vzájemný vztah mezi příslušníky různých národů a etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
seznámení se s rozmanitostí různých kultur
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
utváření praktické životní dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
orientace ve vlastním běžném životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
základní úroveň občanské gramotnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
motivace žáků k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodování celku, společenství, komunity
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
pomáhá vychovat budoucí evropské občany jako zodpovědné a tvořivé lidi, v dospělosti schopné mobility a flexibility v občanském i pracovním životě
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5.13 Dějepis 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 7

     Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace 

historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání 
historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem 
ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 
19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k 
základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy i 
empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k 
poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením 
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné 
budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i 
dějin místních. V hodinách dějepisu klademe důraz na úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a 
etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých 
společenství.

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

Předmět je vyučován v šestém až osmém ročníku s dotací dvě hodiny týdně a v devátém ročníku s dotací 
hodinu týdně. Předmět je vyučován v odborné učebně dějepisu vybavené geografickými pomůckami, 
replikami archeologických nálezů a moderní zobrazovací technologií. Žáci zpracovávají vlastní prezentace 
na vybraná témata. V některých ročnících je
možné se zúčastnit dějepisné exkurze nebo vzdělávacích programů spojených s probíraným tématem.

Integrace předmětů • Dějepis
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Název předmětu Dějepis
Kompetence k učení:

• Žáky je schopen efektivního učení prostřednictvím zpracovávání vlastní seminární práce nebo 
prezentace, kdy je žák nucen plánovat a organizovat vlastní vzdělávací proces. Naučí se vyhledávat 
a třídit informace, chápat je a systematicky propojovat v logické posloupnosti.

• Seznámí se s obecně používanými termíny z oblasti historie. Poznává důležité symboly a jejich 
význam pro současnost. Uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní 
jevy.

 
Kompetence komunikativní:

• Žák výstižně formuluje a vyjadřuje své názory a myšlenky prostřednictvím prezentací před třídou. 
• Účinně se zapojuje do diskuse o historických tématech, utváří si na ně vlastní názor a srozumitelně 

ho prezentuje.
• Žák zvládá prezentovat prostřednictvím moderních technologií a poutavě tím předat své myšlenky 

a poznatky z daného tématu.
Kompetence občanské:

• Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění.

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

Kompetence digitální:
• Prostřednictvím digitálních technologií srozumitelně prezentuje své myšlenky v mezích zadaného 

tématu.
• Získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 

postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.
Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni na základě písemných prověrek znalostí, testů, referátů a ústního zkoušení. Práce v 

hodině je formativně hodnocena. 
   

Dějepis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

284

Dějepis 6. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad potřebnosti 
dějepisných poznatků. 
Popíše výhodnosti dějepisných znalostí, ale i příklad toho, jak se lidstvo často z 
dějin poučit nedokáže. 
Dá příklad historických pramenů, podle možnosti přinese některý konkrétní (staré 
mince, listiny apod.). 
Pojmenuje instituce, kde jsou historické prameny shromažďovány. 
Vyjmenuje alespoň tři pomocné historické vědy. 

Úvod do studia dějepisu

Orientuje se na časové ose: rozliší pojmy rok, století, tisíciletí, počítání před naším 
letopočtem a našeho letopočtu, doplní údaje do prázdné časové přímky, z 
vypracované přímky vyčte základní údaje. 

Diskuse, práce s učebnicí a mapou, exkurze – Brno a pravěk, čítanka Vyjmenuje ve správném pořadí vývojové stupně člověka (člověk zručný, vzpřímený, 
rozumný, dnešního typu) 
Vysvětlí život pravěkých sběračů a lovců. 
Popíše život člověka v paleolitu (způsob obživy, výroba nástrojů, život v tlupě, 
myšlení, umění). 
Popíše pravěké zemědělství, dobytkářství a způsoby zpracování a využití prvních 
kovů. 
Popíše i další technologie - textilní výrobu, výrobu keramiky, změny ve zpracování 
kamene, stavitelství. 

Lidská společnost v pravěku (starší doba kamenná, mladší a pozdní doba kamenná, 
doba bronzová a železná)

Vysvětlí změny ve společnosti provázející vývoj. 
Vysvětlí rychlejší vývoj těchto oblastí na základě popisu přírodních podmínek a 
jejich souvislost se vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. 
Ukáže oblasti prvních států na mapě a uvede základní zeměpisné údaje, tj. světadíl, 
názvy velkých řek, dnešní státy v těchto lokalitách. 

První státy - oblasti Mezopotámie

Dá příklady památek nebo objevů a základů věd pocházejících z jednotlivých oblastí 
prvních států, naopak dokáže roztřídit tyto přínosy civilizaci podle jednotlivých 
států. 
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Vysvětlí rychlejší vývoj těchto oblastí na základě popisu přírodních podmínek a 
jejich souvislost se vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. 
Ukáže oblasti prvních států na mapě a uvede základní zeměpisné údaje, tj. světadíl, 
názvy velkých řek, dnešní státy v těchto lokalitách. 

Egypta

Dá příklady památek nebo objevů a základů věd pocházejících z jednotlivých oblastí 
prvních států, naopak dokáže roztřídit tyto přínosy civilizaci podle jednotlivých 
států. 
Vysvětlí rychlejší vývoj těchto oblastí na základě popisu přírodních podmínek a 
jejich souvislost se vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. 
Ukáže oblasti prvních států na mapě a uvede základní zeměpisné údaje, tj. světadíl, 
názvy velkých řek, dnešní státy v těchto lokalitách. 

Indie

Dá příklady památek nebo objevů a základů věd pocházejících z jednotlivých oblastí 
prvních států, naopak dokáže roztřídit tyto přínosy civilizaci podle jednotlivých 
států. 
Vysvětlí rychlejší vývoj těchto oblastí na základě popisu přírodních podmínek a 
jejich souvislost se vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. 
Ukáže oblasti prvních států na mapě a uvede základní zeměpisné údaje, tj. světadíl, 
názvy velkých řek, dnešní státy v těchto lokalitách. 

Číny

Dá příklady památek nebo objevů a základů věd pocházejících z jednotlivých oblastí 
prvních států, naopak dokáže roztřídit tyto přínosy civilizaci podle jednotlivých 
států. 
Pomocí časové přímky : zjistí základní časové údaje, zasadí období prvních států do 
kontextu, světového vývoje, porovná vývoj těchto oblastí s vývojem u nás. 

Časové vymezení prvních států

Do prázdné časové přímky zaznamená základní časové údaje z tabulky. 
Na mapě prokáže základní orientaci (Balkánský poloostrov - Řecko - Peloponés, 
Mykény, Atény, Kréta, Egejské moře, Malá Asie apod.). 
Popíše přírodní podmínky. 

Kréta a Mykény

Uvede příklady, v čem byl v oblasti kultury přínos Řecka pro civilizaci. 
Na mapě prokáže základní orientaci (Balkánský poloostrov - Řecko - Peloponés, 
Mykény, Atény, Kréta, Egejské moře, Malá Asie apod.). 
Popíše přírodní podmínky. 

Kolonizace Malé Asie

Uvede příklady, v čem byl v oblasti kultury přínos Řecka pro civilizaci. 
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Na mapě prokáže základní orientaci (Balkánský poloostrov - Řecko - Peloponés, 
Mykény, Atény, Kréta, Egejské moře, Malá Asie apod.). 
Popíše přírodní podmínky. 

Sparta a Atény

Uvede příklady, v čem byl v oblasti kultury přínos Řecka pro civilizaci. 
Život a kultura starověkého Řecka Uvede příklady, v čem byl v oblasti kultury přínos Řecka pro civilizaci. 
Alexandr Veliký Uvede příklady, v čem byl v oblasti kultury přínos Řecka pro civilizaci. 
Sedm divů světa Uvede příklady, v čem byl v oblasti kultury přínos Řecka pro civilizaci. 

Vypráví o jednotlivých etapách římských dějin Starověký Řím
Uvede příklady přínosu římské kultury pro civilizaci. 
Na mapě prokáže základní orientaci (Apeninský poloostrov - Řím, Tiber, Pád - 
nížina, Sicílie, Korsika, Středomoří apod.). 
Popíše přírodní podmínky Itálie. 
Vyjmenuje a na mapě ukáže osídlení Itálie kromě Italiků na poč. 1. tisíciletí př. n. l. 
(Etruskové, později Řekové). 

Sjednocení území a římská expanze

Vypráví o jednotlivých etapách římských dějin 
Vypráví o jednotlivých etapách římských dějin Vrchol římské moci
Uvede příklady přínosu římské kultury pro civilizaci. 
Vypráví o jednotlivých etapách římských dějin Pád Říma
Vysvětí vznik křesťanství. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
využití nabízených možností 
samostatné rozhodování, posouzení vlastních schopností
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
základní demokratický princip (svoboda všech a rovnost příležitostí pro všechny)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
participace občana na společnosti
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování lidské společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
základní znalosti o kořenech a vývoji různých etnických a kulturních skupin
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kulturní odkaz dnešku, představy o světě, náboženství 
zdroje, ze kterých vychází současná civilizace, důraz na kulturní přínos
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
společenství, společnost, stát
městské státy, despocie 
athénská otrokářská demokracie, principy fungování, srovnání s despociemi
vývoj státního zřízení od starověku po současnost
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
počátky zasahování do přírody v pravěku až po problémy dnešní doby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
podmínky pro život člověka v jednotlivých historických etapách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
role médií v politickém životě, ovlivňování názorů lidí, propaganda, důsledky
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
pocit zdravého vlastenectví,  pocit určitého pevného zakotvení (můj domov, naše škola, naše město, náš kraj, náš stát),
současně uvědomění, že žijeme v širším společenství a že tomu tak bylo vždy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poznání historie sousedů, ale i vzdálenějších regionů jako důležitý předpoklad pro pochopení a respektování jiných životních stylů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
možný kladný i záporný vliv komunikační „síly“ (antičtí řečníci, davová psychóza atd.)

   

Dějepis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Stěhování národů Na mapě ukáže pravlast Slovanů, vysvětlí jejich rozdělení na západní, východní a 

jižní, u každé skupiny uvede příklad dnešních národů, ví, že Češi patří k západním 
Slovanům. 
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Prokáže orientaci na mapě, dokáže např. sestavit jednoduchou schematickou 
„mapu“ na magnetické tabuli nebo jednoduchý náčrtek respektující základní 
zeměpisnou orientaci. To využije i později, až budou přibývat další státy (vč. našeho 
území). 
Dokáže vysvětlit úlohu křesťanství ve sjednocovacím procesu, uvede příklady jeho 
kulturního přínosu. 

Byzantská říše

Prokáže orientaci na mapě, dokáže např. sestavit jednoduchou schematickou 
„mapu“ na magnetické tabuli nebo jednoduchý náčrtek respektující základní 
zeměpisnou orientaci. To využije i později, až budou přibývat další státy (vč. našeho 
území). 
Dokáže vysvětlit úlohu křesťanství ve sjednocovacím procesu, uvede příklady jeho 
kulturního přínosu. 

Franská říše

Prokáže orientaci na mapě, dokáže např. sestavit jednoduchou schematickou 
„mapu“ na magnetické tabuli nebo jednoduchý náčrtek respektující základní 
zeměpisnou orientaci. To využije i později, až budou přibývat další státy (vč. našeho 
území). 

Arabská říše Prokáže orientaci na mapě, dokáže např. sestavit jednoduchou schematickou 
„mapu“ na magnetické tabuli nebo jednoduchý náčrtek respektující základní 
zeměpisnou orientaci. To využije i později, až budou přibývat další státy (vč. našeho 
území). 
Dokáže vysvětlit úlohu křesťanství ve sjednocovacím procesu, uvede příklady jeho 
kulturního přínosu. 

Křesťanství

Prokáže orientaci na mapě, dokáže např. sestavit jednoduchou schematickou 
„mapu“ na magnetické tabuli nebo jednoduchý náčrtek respektující základní 
zeměpisnou orientaci. To využije i později, až budou přibývat další státy (vč. našeho 
území). 

Islám Prokáže orientaci na mapě, dokáže např. sestavit jednoduchou schematickou 
„mapu“ na magnetické tabuli nebo jednoduchý náčrtek respektující základní 
zeměpisnou orientaci. To využije i později, až budou přibývat další státy (vč. našeho 
území). 

Velká Morava, první státní celek na našem území Dokáže zhodnotit význam říše a) politický (první raná podoba státu na našem 
území, odolávání tlakům východofranské říše), b) kulturní (křesťanská mise 
Konstantina a Metoděje). 
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Počátky přemyslovského státu Srovnáním dá do souvislosti události na Velké Moravě a v Čechách. 
Románská architektura Zná pojem románská kultura a dokáže podat její příklady, hlavně ve stavitelství 
Středověká společnost Umí popsat křesťanství, kulturu „všedního dne“, konkrétně dvojpolní zemědělský 

systém, život a povinnosti poddaných v porovnání se strukturou vlastníků půdy. 
Objasní působení posledních Přemyslovců Život v přemyslovských Čechách.
Charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy. 

Přemyslovští králové. Objasní působení posledních Přemyslovců 
Proměna středověké krajiny. Charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy. 
Venkov – zemědělství. Charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy. 
Město. Obchod. Charakterizuje jednotlivé společenské vrstvy. 
Český stát za posledních Přemyslovců. Objasní působení posledních Přemyslovců 
Konflikt světské moci a církve Rozumí pojmu křesťanství, rozliší vztahy mezi světskou mocí a církví. 
Lucemburkové na českém trůně Na příkladech ilustruje rozvoj státu za vlády Lucemburků. 

Sestaví přehlednou strukturu feudální společnosti, vysvětlí rozpory mezi 
jednotlivými skupinami a doloží, proč se nespokojenost všech obrací proti církvi. 
Popíše typickou gotickou stavbu, uvede její hlavní znaky, jmenuje příklad gotické 
stavby v nejbližším regionu, popíše strukturu univerzity, uvede příklad česky psané 
literatury, jméno některého z umělců. 

Rytířská a gotická kultura.

Uvede příklad stavby pozdní (vladislavské) gotiky. 
Sestaví přehlednou strukturu feudální společnosti, vysvětlí rozpory mezi 
jednotlivými skupinami a doloží, proč se nespokojenost všech obrací proti církvi. 
Popíše typickou gotickou stavbu, uvede její hlavní znaky, jmenuje příklad gotické 
stavby v nejbližším regionu, popíše strukturu univerzity, uvede příklad česky psané 
literatury, jméno některého z umělců. 

Středověká vzdělanost.

Uvede příklad stavby pozdní (vladislavské) gotiky. 
V návaznosti na strukturu feudální společnosti vymezí, kdo vše patřil mezi husity. 
Vysvětlí vývoj a výsledek husitského hnutí. 

Husitské hnutí

Popíše činnost křižáků na našem území. 
Objevné plavby Popíše při práci s mapou objevné plavby těchto mořeplavců: Kolumbus, Vasco da 

Gama, Magalhaes. Uvede příčiny a důsledky těchto objevů. 
Humanismus a renesance Objasní souvislost s antikou, popíše typickou renesanční stavbu, vysvětlí podstatu 
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humanismu. 
Evropa na počátku novověku Vysvětlí, jak obchod s Amerikou změnil světové obchodní centrum v Evropě (úloha 

západní Evropy - rozvoj obchodu a výroby, tj. manufaktury). 
Španělsko Popíše poměry ve Španělsku. Doloží pozici Habsburků v Evropě (rakouská a 

španělská větev). 
Čechy v době předbělohorské Popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn. 

Vysvětlí příčiny tohoto mocenského sporu. České stavovské povstání
Vysvětlí podstatu jejich sporu s českými stavy (snaha Habsburků o absolutní 
monarchii a náboženské důvody ). Popíše průběh tohoto sporu. 
Vysvětlí příčiny tohoto mocenského sporu. Třicetiletá válka
Zhodnotí výsledek války (vestfálský mír), především ve vztahu k českým zemím a 
střední Evropě. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
počátky zasahování do přírody v pravěku až po problémy dnešní doby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
podmínky pro život člověka v jednotlivých historických etapách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
role médií v politickém životě, ovlivňování názorů lidí, propaganda, důsledky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
základní znalosti o kořenech a vývoji různých etnických a kulturních skupin
kulturní odkaz dnešku, představy o světě, náboženství 
zdroje, ze kterých vychází současná civilizace, důraz na kulturní přínos
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
možný kladný i záporný vliv komunikační „síly“ (antičtí řečníci, davová psychóza atd.)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
využití nabízených možností 
samostatné rozhodování, posouzení vlastních schopností
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
participace občana na společnosti
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování lidské společnosti
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
společenství, společnost, stát
městské státy, despocie 
athénská otrokářská demokracie, principy fungování, srovnání s despociemi
vývoj státního zřízení od starověku po současnost
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
základní demokratický princip (svoboda všech a rovnost příležitostí pro všechny)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poznání historie sousedů, ale i vzdálenějších regionů jako důležitý předpoklad pro pochopení a respektování jiných životních stylů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
pocit zdravého vlastenectví,  pocit určitého pevného zakotvení (můj domov, naše škola, naše město, náš kraj, náš stát),
současně uvědomění, že žijeme v širším společenství a že tomu tak bylo vždy

   

Dějepis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Vysvětlí pojem vědecká revoluce 17. stol., pokrokové myšlenky a objevy 
Porovná feudální a kapitalistický systém. 

Proměny evropských států

Dokáže dát do souvislosti s rozvojem racionality pojem osvícenství a vyzvedne, 
uvede jeho hlavní pokrokové znaky. 
Vysvětlí pojem vědecká revoluce 17. stol., pokrokové myšlenky a objevy Zakládání manufaktur
Porovná feudální a kapitalistický systém. 

Osvícenství Vysvětlí pojem osvícenský absolutismus 
Osvícenský absolutismus Vysvětlí pojem osvícenský absolutismus 
Marie Terezie a Josef II. Vysvětlí pojem osvícenský absolutismus 
Baroko Popíše typickou barokní stavbu a uvede představitele tohoto kulturního směru. 
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Popíše francouzskou společnost před revolucí, označí problémy, uvede příčiny 
nespokojenosti – revoluce. 
Zhodnotí výsledek revoluce. 

Průběh revoluce a napoleonské války

Vypráví o Napoleonovi a jeho taženích. 
Evropa na počátku 19. století Uvede stručný přehled úspěchů národně osvobozeneckého hnutí. 

Na konkrétních příkladech dokáže, že průmyslová revoluce znamenala komplexní 
změnu společnosti. 
Vyjmenuje průmyslová centra v Čechách, uvede hlavní osobnosti a jejich vynálezy. 

Průmyslová revoluce,

Popíše pokrok, který přinesla technickovědecká revoluce, uvede konkrétní příklady 
vynálezů z oblasti nových energetických zdrojů - elektřiny a spalovacího motoru, 
zná jména významných vynálezců. 

Habsburská monarchie, Metternich Uvede stručný přehled úspěchů národně osvobozeneckého hnutí. 
Na příkladu vybraných států popíše příčiny a výsledky revoluce 1848. Revoluční rok 1848
Porovná příčiny a výsledky revoluce 1848, vypráví o průběhu revolučních událostí. 
Vysvětlí pojem národní obrození, uvede souvislost s evropským vývojem a 
zvláštnosti českého procesu. 

Habsburská monarchie a české země

Porovná příčiny a výsledky revoluce 1848, vypráví o průběhu revolučních událostí. 
Porevoluční Evropa Popíše vývoj vybraných evropských i mimoevropských zemí a objasní pojem 

koloniální velmoc 
Popíše pokrok, který přinesla technickovědecká revoluce, uvede konkrétní příklady 
vynálezů z oblasti nových energetických zdrojů - elektřiny a spalovacího motoru, 
zná jména významných vynálezců. 

Viktoriánská Anglie

Popíše vývoj vybraných evropských i mimoevropských zemí a objasní pojem 
koloniální velmoc 

Sjednocení Itálie a Německa Popíše vývoj vybraných evropských i mimoevropských zemí a objasní pojem 
koloniální velmoc 

Rusko Popíše vývoj vybraných evropských i mimoevropských zemí a objasní pojem 
koloniální velmoc 

USA Popíše pokrok, který přinesla technickovědecká revoluce, uvede konkrétní příklady 
vynálezů z oblasti nových energetických zdrojů - elektřiny a spalovacího motoru, 
zná jména významných vynálezců. 
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Popíše vývoj vybraných evropských i mimoevropských zemí a objasní pojem 
koloniální velmoc 

Japonsko, Čína Popíše vývoj vybraných evropských i mimoevropských zemí a objasní pojem 
koloniální velmoc 

Boje o kolonie Popíše vývoj vybraných evropských i mimoevropských zemí a objasní pojem 
koloniální velmoc 

Český průmysl, kultura a umění Charakterizuje vyspělost české společnosti v oblasti kulturní, technicko-průmyslové 
a politické. 

Proměna rakouského císařství, situace v českých zemích Charakterizuje vyspělost české společnosti v oblasti kulturní, technicko-průmyslové 
a politické. 
Uvede příčiny první světové války, hlavní události tohoto období a roli českých 
vojáků v době konfliktu. 

První světová válka a její průběh

Popíše události v Rusku vrcholící říjnovou revolucí a vysvětlí jejich vliv na ukončení 
války. 

Moderní vojenská technika Na základě popisu vojenské taktiky a vyjmenování nových zbraní vysvětlí vojenský 
charakter války - vleklá, poziční. 

Češi a válka Uvede příčiny první světové války, hlavní události tohoto období a roli českých 
vojáků v době konfliktu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
počátky zasahování do přírody v pravěku až po problémy dnešní doby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
podmínky pro život člověka v jednotlivých historických etapách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
role médií v politickém životě, ovlivňování názorů lidí, propaganda, důsledky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
základní znalosti o kořenech a vývoji různých etnických a kulturních skupin
kulturní odkaz dnešku, představy o světě, náboženství 
zdroje, ze kterých vychází současná civilizace, důraz na kulturní přínos
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
možný kladný i záporný vliv komunikační „síly“ (antičtí řečníci, davová psychóza atd.)
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
využití nabízených možností 
samostatné rozhodování, posouzení vlastních schopností
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
participace občana na společnosti
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování lidské společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
společenství, společnost, stát
městské státy, despocie 
athénská otrokářská demokracie, principy fungování, srovnání s despociemi
vývoj státního zřízení od starověku po současnost
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
základní demokratický princip (svoboda všech a rovnost příležitostí pro všechny)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poznání historie sousedů, ale i vzdálenějších regionů jako důležitý předpoklad pro pochopení a respektování jiných životních stylů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
pocit zdravého vlastenectví,  pocit určitého pevného zakotvení (můj domov, naše škola, naše město, náš kraj, náš stát),
současně uvědomění, že žijeme v širším společenství a že tomu tak bylo vždy

   

Dějepis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Objasní charakter versailleského systému. 
Vyvodí odlišnost demokracie a totality, uvede shody a rozdíly dvou podob totality, - 
komunismu (na příkladu Ruska - SSSR) a fašismu (na příkladu Itálie). 

Poválečné změny v Evropě i ve světě

Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. 
ČSR ve 20. a 30. letech 20. století Na příkladu politického systému první republiky dokáže popsat a vysvětlit 
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Dějepis 9. ročník

fungování pluralitní demokracie. 
Vysvětlí problémy nového státu: vytváření hranic, řešení národnostní otázky, 
hospodářství. 
Uvede příčiny a důsledky hospodářské krize. Svět a naše země v 1. polovině 30. let, od prosperity ke krizi
Vysvětlí pojem nacismus, antisemitismus a rasismus a uvede jejich znaky. 

Totalitní režimy Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu. 
Etapy druhé světové války Popíše vývoj válečných operací, uvede základní časové mezníky a místa 

nejvýznamnějších válečných operací. 
Mnichov 1938 a jeho důsledky Vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava a vztah Čechů k novému útvaru. 
Protektorát Čechy a Morava Vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava a vztah Čechů k novému útvaru. 
Odboj za druhé světové války Vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava a vztah Čechů k novému útvaru. 

Vysvětlí, proč dochází po roce 1945 k rozporu mezi bývalými spojenci. Důsledky druhé světové války, rozdělená Evropa
Podá důkazy zneužití techniky ve světových válkách, dále kladného i záporného 
vlivu rozvoje vědy a techniky v době po 2. světové válce do současnosti. 
Vyjmenuje změny, které nastaly v důsledku války i světového vývoje. Československo po roce 1945
Popisuje průběh vnitropolitického zápasu, který končí únorovými událostmi v roce 
1948. 
Shromáždí znaky charakterizující pojem studená válka. Vztahy mezi východem a západem
Dokáže porozumění pojmům „ochlazování a oteplování“ uváděním konkrétních 
příkladů událostí, o kterých shromáždí informace a dokáže je prezentovat. 

Problémy československého vývoje v padesátých letech Srovná komunistický totalitní model s modelem demokracie v západních zemích, 
zformuluje základní rozdíly, vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa. 
Zhodnotí význam roku 1968 jako pokusu o reformu. Od "pražského jara" po "sametovou revoluci"
Zhodnotí význam roku 1989 a význam euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce. 
Charakterizuje a posoudí postavení rozvojových zemí. 
Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv. 

Globální problémy dneška

Prokáže základní orientaci v problémech současného světa. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

296

Dějepis 9. ročník

počátky zasahování do přírody v pravěku až po problémy dnešní doby
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
podmínky pro život člověka v jednotlivých historických etapách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
role médií v politickém životě, ovlivňování názorů lidí, propaganda, důsledky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
základní znalosti o kořenech a vývoji různých etnických a kulturních skupin
kulturní odkaz dnešku, představy o světě, náboženství 
zdroje, ze kterých vychází současná civilizace, důraz na kulturní přínos
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
možný kladný i záporný vliv komunikační „síly“ (antičtí řečníci, davová psychóza atd.)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
využití nabízených možností 
samostatné rozhodování, posouzení vlastních schopností
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
participace občana na společnosti
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování lidské společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
společenství, společnost, stát
městské státy, despocie 
athénská otrokářská demokracie, principy fungování, srovnání s despociemi
vývoj státního zřízení od starověku po současnost
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
základní demokratický princip (svoboda všech a rovnost příležitostí pro všechny)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poznání historie sousedů, ale i vzdálenějších regionů jako důležitý předpoklad pro pochopení a respektování jiných životních stylů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
pocit zdravého vlastenectví,  pocit určitého pevného zakotvení (můj domov, naše škola, naše město, náš kraj, náš stát),
současně uvědomění, že žijeme v širším společenství a že tomu tak bylo vždy
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5.14 Výchova k občanství 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4

     Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Výchova k občanství
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Předmět se zaměřuje  na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich 

začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb, realistického sebepoznání a poznávání osobnosti 
druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. 
Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich 
orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností 
armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a 
uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, 
chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro 
osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. 

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

Časová dotace vyučovacího předmětu výchova k občanství je v 6.-9. ročníku jedna hodina týdně.
Výuka je zaměřena k výcviku kritického myšlení, ke čtenářské gramotnosti, umění diskutovat, umět obhájit 
vlastní názor a respektovat názor druhých.

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
• vyhledává a třídí informacea na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

298

Název předmětu Výchova k občanství
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů:
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 

nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 
využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 

a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:

• 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

• 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

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

299

Název předmětu Výchova k občanství
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni na základě ústního hodnocení – shrnutí učiva, vysvětlování pojmů, práce v hodině, 
aktuální zpravodajství, referát na zadané téma doprovázený prezentací.
Žáci jsou hodnoceni na základě prezentace skupinové práce (práce v týmu), řešení problémového úkolu, 
písemné práce.
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Výchova k občanství 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rodina; Vztahy v rodině Charakterizuje rodinné tradice a zvyklosti, společné činnosti, chápe vztahy a 

hodnoty v rodině. 
Zhodnotí, co pro něj znamená citové zázemí, existenční jistota, bezpečí, 
porozumění. 

Zázemí, bezpečí a porozumění

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace ve společnosti. 
Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace ve společnosti. Životní hodnoty
Utřídí si životní hodnoty a uvědomí si postavení rodiny v životě člověka. 

Státní symboly Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání. 
Hlavní město Praha Vysvětlí význam hlavního města. 
Tolerance Demonstruje principy tolerance a demokracie 
Státní moc Vyjmenuje složky státní moci – zákonodárnou, výkonnou a soudní. 
Naše obec, obecní zastupitelstvo Uvede druhy obecních úřadů. Popíše jejich činností, s územním členěním ČR, druhy 

obcí. 
Systém obecní a státní správy Vysvětlí systém obecní a státní správy. 
Volby do zastupitelstev Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. 
Vlast, vlastenectví Objasní pojem vlastenectví. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já a moje mysl. Pochopení vlastního prožívání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Jak vycházet s lidmi. Rozdílné názory a jejich respektování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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Výchova k občanství 6. ročník

Zvládání stresu. Organizace vlastních povinností.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zdvořilá komunikace, zvládání stresu, nácvik asertivního chování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce v týmu, pochopení fair play soutěže a sportovního jednání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zvládání stresových situací. Chvíle pro odpočinek a relaxaci. Pěstování koníčků.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Člověk jako občan státu, jeho práva a povinnosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Evropa jako součást světa.
Globalizace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Etnika v naší republice, jejich zvyky a kulturní zázemí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žijeme v jednom státě a jsme různí.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská unie, evropská identita v rámci globalizace.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Člověk jako tvor zodpovědný za vlastní planetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Jak poznat hoax, propagandu, scam?
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozbory článků.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Skupinové projekty, sebepoznávací aktivity.

   

Výchova k občanství 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
České osobnosti Vysvětlí význam některých českých osobností, hodnoty vytvořené u nás umí 

pojmenovat. 
Hodnoty českého národa a státní symboly Vyjmenuje významné mezníky v historii našeho národa, vysvětlí státní symboly. 
Země a národy ČR, pojem národ a vlast Vysvětlí rozdíl mezi státem a národem. 
Národy a národnostní menšiny v ČR Vyjmenuje země, národy, národnostní menšiny v ČR. 
Mezilidská komunikace, problémy lidské nesnášenlivosti Vyjmenuje projevy lidské nesnášenlivosti a hledá řešení. 
Nárůst extremistických a nedemokratických politických tendencí a jejich účinná 
řešení

Uvědomí si nárůst extremistických tendencí a vysvětlí jejich nebezpečí, hledá 
řešení. 

Vlastenectví a nacionalismus Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. 
Státní rozpočet Seznámí se s pojmem státní rozpočet. 
Hmotné a duševní vlastnictví Uvědomí si rozdíl mezi hmotným a duševním vlastnictvím, důsledky a nemorálnost 

pirátství. 
Majetek, vlastnictví a jeho formy a ochrana vlastnictví Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví a způsobu jejich ochrany, uvede 

příklady. 
Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a 
výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti. 

Rozpočet domácnosti

Objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti. 
Státní správa, státní moc, principy demokracie Objasní hlavní úkoly složek státní moci, jejich orgánů a institucí, vysvětlí smysl voleb 

do zastupitelstev v demokratických státech, seznámí spolužáky s konkrétními 
výsledky nejbližších voleb. 

Právo v denním životě Vyjmenuje výhody demokratického řízení státu v každodenním životě. 
Deklarace lidských práv Vysvětlí zásady Deklarace lidských práv, pojmy tolerance, empatie. 
Skrytá podoba reklamy Uvede klady a zápory reklamy. 
Pravidla slušného chování Ovládá základní pravidla společenského chování a umí je vysvětlit či předvést v 
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modelové situaci. 
Kritický přístup k informacím Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. 
Solidarita Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 

možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v 
situacích ohrožení a obrany. 

Státní zřízení a ideologie Rozlišuje nejčastější typy a formy států 
Mezinárodní organizace Uvede základní informace o Evropské unii a o našem členství v ní 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Člověk jako tvor zodpovědný za vlastní planetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozbory článků.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Jak poznat hoax, propagandu, scam?
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Skupinové projekty, sebepoznávací aktivity.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žijeme v jednom státě a jsme různí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Etnika v naší republice, jejich zvyky a kulturní zázemí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zdvořilá komunikace, zvládání stresu, nácvik asertivního chování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce v týmu, pochopení fair play soutěže a sportovního jednání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Jak vycházet s lidmi. Rozdílné názory a jejich respektování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zvládání stresových situací. Chvíle pro odpočinek a relaxaci. Pěstování koníčků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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Já a moje mysl. Pochopení vlastního prožívání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zvládání stresu. Organizace vlastních povinností.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Člověk jako občan státu, jeho práva a povinnosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská unie, evropská identita v rámci globalizace.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Evropa jako součást světa.
Globalizace

   

Výchova k občanství 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Osobnost Pochopí význam pojmu osobnost z různých hledisek. 
Typy temperamentu Seznámí se s typy temperamentu. 
Struktura osobnosti Rozlišuje kladné a záporné vlastnosti osobnosti, rozlišuje mezi IQ a EQ. 
Poznání Je schopen sebepoznání a poznání jiných lidí. 
Volný čas Rozumí, jak má obohatit svůj život plnohodnotným využitím svého volného času. 
Vůle a její význam Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, 

objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. 
Hodnocení vlastní osobnosti Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života. 
Záporné charakterové vlastnosti Rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí. 
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City Utřídí si dosavadní zkušenosti s vlastnostmi lidských citů, pozná pojem cit a 
vlastnosti citů. 

Druhy citů Seznámí se základním rozdělením druhů citů. 
Lidské stresory Pozná termín stres, stresová reakce, dramatizuje způsoby odmítání. 
Komunikace Rozlišuje různé formy a typy komunikace, chápe rozdíly, je schopen vést dialog se 

zřetelem na všechny zásady chování při rozhovoru. 
Asertivita Rozlišuje mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním. 
Uplatňování práv Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele. 
Asertivní desatero Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, 

případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem. 
Tolerantní postoje Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 
menšinám. 

Práva a povinnosti Rozlišuje mezi svými právy a povinnostmi, objasnit způsobilost k právům. 
Druhy práva Pojmenuje vybrané druhy práva a charakterizuje český systém soudů. 
Trestní zodpovědnost Aplikuje vědomosti o trestné odpovědnosti své věkové kategorie. 
Analýza protispolečenských jevů Analyzuje protiprávní, protispolečenské a nemorální jevy. 
Občan ČR Uvede podmínky vzniku státního občanství v ČR. 
Závazky Na příkladech vysvětlí, co jsou závazky a zodpovědnost za své závazky. 
Přestupek a trestný čin Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. 
Korupce Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Člověk jako tvor zodpovědný za vlastní planetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozbory článků.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Jak poznat hoax, propagandu, scam?
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Skupinové projekty, sebepoznávací aktivity.
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žijeme v jednom státě a jsme různí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Etnika v naší republice, jejich zvyky a kulturní zázemí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zdvořilá komunikace, zvládání stresu, nácvik asertivního chování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce v týmu, pochopení fair play soutěže a sportovního jednání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Jak vycházet s lidmi. Rozdílné názory a jejich respektování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zvládání stresových situací. Chvíle pro odpočinek a relaxaci. Pěstování koníčků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já a moje mysl. Pochopení vlastního prožívání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zvládání stresu. Organizace vlastních povinností.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Člověk jako občan státu, jeho práva a povinnosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská unie, evropská identita v rámci globalizace.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Evropa jako součást světa.
Globalizace

   

Výchova k občanství 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Podnikání Vyjmenuje základní formy podnikání. 
Formy vlastnictví Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a 

způsoby jejich ochrany, uvede příklady. 
Rozpočet, typy rozpočtu Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 

pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se 
rizikům při hospodaření s penězi. 

Druhy plateb, klady a zápory Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, 
vysvětlí jejich omezení. 

Banky a jejich služby Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam 
úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 
využít 

Způsoby krytí deficitu Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby 
krytí deficitu. 

Tržní hospodářství – podstata fungování trhu Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, 
objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 
tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu 
peněz. 

Státní rozpočet 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. 

Svět práce – výroba, obchod, služby Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti. 

Principy demokracie Objasní význam politického pluralizmu, vysvětlí funkci a význam právního řádu v 
životě lidí, vysvětlí úkoly orgánů právní ochrany. 

Demokratické volby Chápe význam voleb, definuje demokracii, vyjmenuje koaliční a opoziční PS. 
Složky státní moci Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a 
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institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a 
státu. 

Výhody demokratického způsobu řízení státu pro občany Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. 
Volby do zastupitelstev Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak 

mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. 
Právní řád Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a 

oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, 
rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu. 

Právní úprava důležitých vztahů Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství. 

Jednoduché právní úkony v praxi Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých 
smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či 
pronájem věci. 

Právní ustanovení Dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich 
porušování. 

Právní ochrana občanů Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich 
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. 

Přestupek a trestný čin Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. 
Korupce Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání. 
Globální problémy, příčiny a důsledky Vyjmenuje některé projevy globalizace, jejich klady a zápory. 
Řešení krizových situací Uvědomí si a umí vysvětlit rychlé řešení krizové situace. 
Zodpovědnost člověka za osud Země, vliv masmédií na utváření postojů člověka Posoudí vliv masmédií na utváření postojů lidí k těmto problémům, porovnává 

informace, je si vědom zodpovědnosti člověka za osud Země. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Člověk jako tvor zodpovědný za vlastní planetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Rozbory článků.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Jak poznat hoax, propagandu, scam?
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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Skupinové projekty, sebepoznávací aktivity.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Žijeme v jednom státě a jsme různí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Etnika v naší republice, jejich zvyky a kulturní zázemí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zdvořilá komunikace, zvládání stresu, nácvik asertivního chování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Práce v týmu, pochopení fair play soutěže a sportovního jednání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Jak vycházet s lidmi. Rozdílné názory a jejich respektování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zvládání stresových situací. Chvíle pro odpočinek a relaxaci. Pěstování koníčků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Já a moje mysl. Pochopení vlastního prožívání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Zvládání stresu. Organizace vlastních povinností.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Člověk jako občan státu, jeho práva a povinnosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Evropská unie, evropská identita v rámci globalizace.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Evropa jako součást světa.
Globalizace

   

Mezipředmětové závislosti 

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její 

--> Matematika -> 9. ročník -> Uvádí do matematiky jednoduché reálné 
situace s využitím funkčních vztahů.
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ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz.
Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu 
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její 
změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 
DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz.

<-- Matematika -> 9. ročník -> Uvádí do matematiky jednoduché reálné 
situace s využitím funkčních vztahů.

    

5.15 Fyzika 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 7

     Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Fyzika vede žáky k samostatnému, tvořivému myšlení a probouzí zvídavost znát 

odpověď na otázku "Proč". Rozvíjí pozorovací schopnosti pomocí experimentů i přesnost postupů a 
opatrnost při dodržování pravidel bezpečnosti. Způsoby plnění úkolů jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce, 
komunikace, reálného hodnocení a sebehodnocení. Zajišťuje rozvoj kritického myšlení a schopnost 
vyvození logického úsudku. Poskytuje informace o pozitivních i negativních vlivech různých dějů a jevů na 
stav věcí, životního prostředí, globálního i regionálního hlediska a učí žáky kladnému vztahu k životnímu 
prostředí a jeho ochraně. Seznamuje žáky s významem fyziky pro každodenní praktický život, i pro rozvoj 
lidstva z hlediska ostatních vědeckých oborů. Pomáhá získat zkušenosti při práci s informacemi, jejich 
ziskem, zpracováním a využitím. Trénuje využívání digitálních technologií k usnadnění práce, komunikaci. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

311

Název předmětu Fyzika
Rozvíjí informovanost o vzniku a důležitosti digitálních technologií. 

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

Předmět Fyzika je vyučován v 6.–9. ročníku po celých třídách s týdenní dotací: 6. ročník dvě hodiny, 7. 
ročník jedna hodina, 8. ročník dvě hodiny a 9. ročník dvě hodiny. 
Předmět je vyučován jako přírodní experimentální disciplína, která seznamuje žáky s podstatou dějů a jevů 
a s tím spojenými souvislostmi. Běžná výuka probíhá v odborné učebně fyziky. 

Integrace předmětů • Fyzika
Kompetence k učení:

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

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

Kompetence k řešení problémů:
• rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
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Název předmětu Fyzika
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a 

jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 
využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální:
• 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

• 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

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
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Název předmětu Fyzika
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
• 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

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

Kompetence digitální:
• používá efektivně při experimentech digitální měřidla a měřicí přístroje
• používá efektivně k záznamu naměřených dat a jejich zpracování výpočetní techniku
• využívá videozáznamy vlastních pokusů
• zkoumá fyzikální jevy pomocí počítačových simulací
• vyhledává v otevřených zdrojích data k řešení zadaného problému, třídí je a kriticky vyhodnocuje
• sestavuje počítačové prezentace výsledků svých řešení a hledá ve výsledcích vzájemné souvislosti 

fyzikálních jevů
• vyhledává v otevřených zdrojích data dokumentující aplikace fyzikálních jevů v jiných oblastech 

vědy a v technice
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Název předmětu Fyzika
• při řešení problémů a při práci v týmu využívá ke komunikaci efektivně digitální zařízení
• požaduje od zadavatelů úloh k měření digitální měřicí přístroje a měřidla
• požaduje od zadavatelů úloh k řešení vhodnou digitální techniku a počítačový software
• vytváří a při dalším vzdělávání využívá vlastní digitální portfolio

Způsob hodnocení žáků Klasifikace probíhá formou písemných testů, způsoby formativního hodnocení a sebehodnocení v průběhu 
období.

   

Fyzika 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Úvod do fyziky Uvede obecně, čím se fyzika zabývá a proč se jí bude učit. 
Látky a tělesa kolem nás Určí běžná tělesa a materiály kolem sebe. 
Vlastnosti těles a látek Uvede konkrétní příklady vlastností těles a látek z běžného života. 
Základní skupenství Pojmenuje základní skupenství hmoty a kde se s nimi setká. 

Má reálnou představu o částicové struktuře látek, vliv na vlastnosti, chápe pojem 
molekula a atom, má představu o tom, jak atom a molekula vypadají . 

Struktura látek a těles, atom, molekula

Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a 
vzájemně na sebe působí. 
Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso. Gravitace
Určí, co je původem těchto sil, kde se s nimi setká. 
Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso. Elektrické jevy
Určí, co je původem těchto sil, kde se s nimi setká. 

Magnetické jevy Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso. 
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Fyzika 6. ročník

Určí, co je původem těchto sil, kde se s nimi setká. 
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny. Měření veličin
Orientuje se v základních jednotkách veličin, uvede využití v praxi. 
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny. Délka
Orientuje se v základních jednotkách veličin, uvede využití v praxi. 
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny. Obsah
Orientuje se v základních jednotkách veličin, uvede využití v praxi. 
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny. Objem
Orientuje se v základních jednotkách veličin, uvede využití v praxi. 
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny. 
Orientuje se v základních jednotkách veličin, uvede využití v praxi. 

Hmotnost a hustota

Chápe hustotu jako vlastnost látek, využívá vztah mezi hustotou, hmotností a 
objemem při řešení praktických problémů. 
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny. Čas
Orientuje se v základních jednotkách veličin, uvede využití v praxi. 
Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny. 
Orientuje se v základních jednotkách veličin, uvede využití v praxi. 

Teplota

Předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty. 
Vodič/izolant Rozliší vodič, izolant na základě analýzy jejich vlastností. 
Elektrický obvod Sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod. 

Pojmenuje elektrické veličiny proud a napětí. Základní elektrické veličiny
Popíše užití jednotek proudu a napětí v běžném životě. 

Bezpečné chování s elektrickým zařízením Pojmenuje rizika při manipulaci s elektrickým zařízením. 
Vymezení pojmů klid, pohyb Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu. 
Druhy pohybu Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu. 
Rychlost pohybu Dokáže porovnat rychlosti pohybu různých těles v souvislosti s dráhou a časem. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem
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Fyzika 6. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií, lepší orientace v běžném životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
odhalování souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka
komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
příroda jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se

   

Fyzika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Vztah mezi dráhou, časem a rychlostí Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a 

časem u pohybu těles. 
Řešení fyzikální úlohy Používá postup řešení úloh. 
Důvody pohybu Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, 

směry a výslednici. 
Gravitační síla Určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, 

směry a výslednici. 
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Těžiště tělesa, rovnováha Uvede konkrétní příklady rovnováhy a její základní podmínky. 
Měření síly Vnímá sílu jako fyzikální veličinu, dokáže určit v jednoduchých situacích její 

velikost. 
Skládání, rozklad sil Rozeznává využití skládání a rozkládání sil v běžných situacích. 
Účinky sil Uvede účinky sil a jejich příklady z běžného života. 
Brzdné síly Rozlišuje odpor prostředí a tření s využitím a ovlivňováním v praxi. 

Rozezná posuvný a otáčivý pohyb. Otáčivé účinky, páka a kladka
Uvede konkrétní důvody a příklady využití páky a kladky v praxi. 

Tlakové účinky sil Určí v konkrétní jednoduché situaci jak ovlivnit tlakové účinky sil, využití v praxi. 
Pascalův zákon – hydraulická zařízení Uvede využití hydraulických zařízení v praxi. 
Hustota látek Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení 

praktických problémů. 
Hydrostatický a atmosférický tlak Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení 

konkrétních praktických problémů. 
Archimedův zákon, vztlak v kapalinách a plynech Uvede projevy a praktické využití vztlaku v tekutinách. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
příroda jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka
komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií, lepší orientace v běžném životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
odhalování souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě
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Fyzika 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Práce Využívá s porozuměním vztah mezi dráhou, sílou a vykonanou prací. 

Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem. Výkon, účinnost
Porovná a zhodnotí mezi sebou stroje na základě informace o účinnosti. 

Druhy energií, polohová, pohybová, tepelná Rozpozná druhy energií a jejich projevy v běžném životě. 
Přeměny a přenos energií Popíše jednoduché příklady přeměny a přenosu energií a jejich projevy v běžném 

životě. 
Skupenství látek Rozpozná běžné změny skupenství látek. 

Pojmenuje základní druhy spal. motorů, jejich využití. Tepelné motory
Pojmenuje hlavní výhody a nevýhody těchto motorů. 
Popíše použití napětí, proudu a odporu v běžném životě. 
Uvede příklady přeměny el. energie na teplo. 
Uvede hlavní zdroje el. energie, jejich výhody a nevýhody. 
Sestaví jednoduchý a rozvětvený el. obvod. 

Elektrická energie, elektrické veličiny, bezpečnost při práci s el. zařízením

Popíše nejdůležitější kroky první pomoci při zásahu el. proudem. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
příroda jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka
komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou
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Fyzika 8. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií, lepší orientace v běžném životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
odhalování souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě

   

Fyzika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Vlastnosti zvuku Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a příhodnost daného prostředí pro šíření 

zvuku. 
Rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a příhodnost daného prostředí pro šíření 
zvuku. 
Popíše vliv rychlosti kmitání na výšku tónu. 

Zdroje, šíření, příjem zvuku

Popíše příklady základního využití zvuku v praxi. 
Zvuk a jeho vliv na zdraví Posoudí vliv zvuku na sluch a životní prostředí. 

Rozliší vodič, izolant a polovodič, jejich roli. Elektromagnetické jevy
Osvojí si poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem, 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní. 
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Fyzika 9. ročník

Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. 
Rozliší vodič, izolant a polovodič, jejich roli. 
Osvojí si poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem, 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní. 
Rozpozná v praktickém životě rozvodná zařízení, druhy výroby a spotřeby el. 
energie. 
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska 
vlivu na životní prostředí. 

Střídavý proud vznik, distribuce, spotřeba

Určí rizika el. zařízení v domácnosti i jinde v praxi 
Rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí. 
Rozliší vodič, izolant a polovodič, jejich roli. 

Vedení proudu v pevných látkách, kapalinách, plynech,

Určí rizika el. zařízení v domácnosti i jinde v praxi 
Elektromagnetické záření Rozeznává využití druhů elektromagnetického záření v běžném životě. 
Světlo Uvede základní využití zrcadel a čoček včetně oka. 
Atom, štěpení, slučování Uvede příklady a využití štěpení a slučování atomů. 

Uvede příklady a využití štěpení a slučování atomů. Atomová elektrárna, atomové zbraně, radioaktivní záření
Určí rizika a ochranu před zářením. 
Objasní pohyb planet a měsíců. Naše sluneční soustava
Zná planety sluneční soustavy a osvojí si základní vědomosti o Zemi jako 
vesmírném tělese. 

Základní poznatky o vesmíru Objasní základní představy o naší galaxii a nám známém vesmíru. 
Kosmonautika Popíše některé důležité kroky lidstva k objevování vesmíru. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
příroda jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka
komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 
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Fyzika 9. ročník

potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií, lepší orientace v běžném životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
odhalování souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě

    

5.16 Chemie 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4

       Povinný Povinný   

   

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Chemie vede žáky k samostatnému, tvořivému myšlení. Rozvíjí pozorovací 

schopnosti pomocí experimentů i přesnost postupů a opatrnost při dodržování pravidel bezpečnosti. 
Zajišťuje rozvoj kritického myšlení a schopnost vyvození logického úsudku. Poskytuje informace o 
pozitivních i negativních vlivech chemie na životní prostředí, globálně i z regionálního hlediska a vytváří v 
žácích kladný vztah k životnímu prostředí a jeho ochraně. Seznamuje žáky s významem chemie pro 
každodenní praktický život a obory práce a vzdělávání, které si případně zvolí jako svůj budoucí obor. 

Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Chemie je vyučován v 8. a 9. ročníku s dvouhodinovou dotací jako přírodní experimentální věda, 
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Název předmětu Chemie
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

která seznamuje žáky s podstatou složení látek a veškerých jevů týkajících se chemických změn. Výuka 
probíhá v odborné učebně chemie. K dispozici je i chemická laboratoř. V obou učebnách platí řád učebny 
chemie a žáci jsou každým rokem seznamováni se základními body bezpečnosti práce v chemii, v souladu 
s legislativou týkající se zacházení s chemickými látkami platnou pro žáky mladší 15 let. Výuku doplňuje 
volitelný předmět chemicko-biologická praktika pro žáky 9. ročníku.
Výuka probíhá v učebně chemie, kde jsou k dispozici pomůcky pro demonstraci či frontální pokusy. Učebna 
je vybavena dataprojektorem, umožňující používat výukové programy. Některé hodiny jsou realizovány v 
počítačové učebně, kde žáci pracují s výukovým programem individuálně nebo vyhledávají informace na 
internetu.

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k učení:

• samostatně či v kooperaci s ostatními žáky pozoruje různé chemické látky, jejich vlastnosti a reakce
• samostatně vyhledávat v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky 

chemického poznávání a využívat je ve svém dalším studiu
• poznávat souvislosti chemického zkoumání s ostatními přírodovědně zaměřenými oblastmi
• naučit žáky základní chemické symboly, značky, vzorce

Kompetence k řešení problémů:
• vyjádřit či formulovat problém, na který narazí při svém chemickém vzdělávání
• hledat, navrhovat či používat různé metody, informace nebo nástroje, které by mohly přispět k 

řešení daného problému
• používat osvojené metody řešení chemických problémů i v situacích z každodenního života

Kompetence komunikativní:
• formuluje vlastní názory na problematiku vztahu chemie a životního prostředí i vlastního zdraví

Kompetence sociální a personální:
• schopnost pracovat ve skupině na řešení problému
• pozná potřebu vzájemného respektu i pomoci

Kompetence občanské:
• respektuje názor druhých

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

Kompetence pracovní:
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Název předmětu Chemie
• umožnit provádět experimenty, které buď ověřují či potvrzují vyslovované hypotézy, nebo slouží 

jako základ odhalování chemických zákonitostí
• nabízet dostatek situací k získávání praktických dovedností v laboratorních pracích

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Žák by měl studovat tak, aby: 
• byl aktivním, samostatným a tvořivým činitelem učebního procesu
• získal chemické vědomosti, dovednosti a návyky s ohledem na své zapojení do občanského života a 

prostředí, které ho obklopuje
• získával a rozvíjel dovednost praktické dovednosti při manipulací s laboratorní technikou
• rozvíjel kritické myšlení a logické uvažování
• respektoval a chránil životní prostředí, přírodní a lidské výtvory
• snažil se o trvale udržitelný rozvoj
• aplikoval chemické poznatky v praxi
• používal s porozuměním základní chemickou terminologii
• jednal lokálně, myslel globálně.

Předmět významným způsobem přispívá k dosažení řady kompetencí žáka vymezených v 
průřezových tématech RVP: 

• Výchova demokratického občana
• vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
• vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti, umožňuje 

participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a 
s vědomím jejich důsledků

• rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a 
dovednosti

• prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
• vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
• seznamuje s příčinami a důsledky globálních problémů lidstva 

Multikulturní výchova (MV) 
• podpora utváření pozitivních mezilidských vztahů (spolupráce, tolerance)
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Název předmětu Chemie
• ukazuje cestu ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin 

(respekt, tolerance)
Environmentální výchova (EV)

• vede k uvědomování podmínek života a možnosti jeho ohrožení (chemické havárie)
• vede k myšlení pro trvale udržitelný rozvoj
• vede k angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě,

Mediální výchova (MdV)
• kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů dat a 

informací z aktuálního dění ve světě vědy i běžného života
• vede ke sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
• práce s internetem

Osobní a sociální výchova (OSV)
• získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni

Způsob hodnocení žáků Součástí hodnocení žáků je v každém pololetí:
samostatná či skupinová práce
testy (případná ústní zkoušení při specifických potřebách žáka)
volitelné úkoly, laboratorní práce
Hodnocení žáka dále ovlivňuje:
úroveň práce v hodinách (včasné plnění úkolů, vhodné chování, spolupráce s vyučujícím, aktivita, 
samostatné plnění domácích úkolů), úplnost a přehlednost zápisů v sešitě – bude hodnoceno jedenkrát za 
čtvrtletí.
Výsledná známka na vysvědčení není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.

   

Chemie 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Chemie 8. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Chemický a fyzikální děj Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 
Hustota Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 
Rozpustnost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 
Tepelná a elektrická vodivost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 
Vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 
Zásady bezpečné práce ve školní pracovně (laboratoři) Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami. 
Zásady bezpečné práce v běžném životě Hodnotí rizikovost používaných látek. 
Nebezpečné látky a přípravky – H-věty, P-věty, piktogramy a jejich význam Posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat 

nesmí. 
Směsi – různorodé, stejnorodé; Rozlišuje směsi a chemické látky. 

Rozlišuje směsi a chemické látky. Hmotnostní zlomek a koncentrace roztoků (koncentrovanější, zředěnější, nasycený, 
nenasycený a přesycený roztok) Vypočítává složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení. 
Metody oddělování složek směsí Navrhne postupy oddělování složek směsí. 
Filtrace, chromatografie, sublimace, krystalizace, usazování Prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení. 
Směsi v našem životě a jejich oddělení Uvede příklady oddělování složek v praxi. 
Voda – destilovaná, pitná, odpadní Rozliší různé druhy vody a vzduchu. 
Výroba pitné vody Uvede příklady výskytu vody a použití. 
Složení, čistota, ochrana vody Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu. 
Vzduch – složení Rozliší různé druhy vody a vzduchu. 
Čistota ovzduší, ozonová vrstva Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu. 
Částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, 
elektronový obal

Používá pojmy atom a molekula, prvek a sloučenina ve správných
 souvislostech. 

Změny látek v chemických reakcích Používá pojmy atom a molekula, prvek a sloučenina ve správných
 souvislostech. 

Elektrony Používá pojmy atom a molekula, prvek a sloučenina ve správných
 souvislostech. 

Prvky – názvy a značky vybraných prvků Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků. 
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Rozpozná vybrané kovy a nekovy. 
Chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a 
organických sloučenin

Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků. 

Vlastnosti a použití vybraných prvků Usuzuje na možné vlastnosti vybraných prvků. 
Skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků Usuzuje na možné vlastnosti vybraných prvků. 
Protonové číslo Usuzuje na možné vlastnosti vybraných prvků. 

Uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí. Chemické reakce
Zhodnotí využívání důležitých chemických reakcí. 

Zákon zachování hmotnosti Rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty chemických reakcí. 
Látkové množství, molární hmotnost Rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty chemických reakcí. 
Chemické rovnice a reakce Rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty chemických reakcí. 

Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí (teplota, plošný obsah povrchu 
výchozích látek, katalýza) V praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu. 
Halogenidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných 
halogenidů

Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí. 

Oxidy – názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí. 

Hydroxidy– názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných 
hydroxidů

Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí. 

Kyseliny– názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, 
hydroxidů a solí. 

Vliv halogenidů, oxidů, hydroxidů a kyselin na životní prostředí Posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí. 
Kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků; vlastnosti, vzorce Orientuje se na stupnici pH. 
Názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin a hydroxidů Změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vztah k sobě samému, vztah k jiným lidem
vzájemné poznávání, péče o dobré vztahy (skupinová práce, pokusy, ochota pomoci – dílny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
jasná respektující komunikace žák – učitel, žáci navzájem (ohleduplnost, ochota naslouchat jiný názor, zvládání konfliktů a situací, soutěže)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

327

Chemie 8. ročník

morální rozvoj – pěstování zodpovědnosti, citu pro spravedlnost, spolehlivost, vzájemný respekt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
schopnost práce ve skupině
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní postoj k obhajování lidských práv a svobod
pochopení pravidel a zákonů fungující demokratické společnosti
rozvoj komunikace, argumentace, dialogu, empatie a smyslu pro spravedlnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvoj globálního myšlení, podpora mezinárodního porozumění, rozvoj mobility a flexibility v občanské, pracovní i osobní sféře dospělosti
globální vlivy na ŽP, spolupráce v oblasti využití přírodních zdrojů a jejich zpracování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
udržování tolerantních, přátelských vztahů, rozvíjet spolupráci s jinými etniky
rozvoj zodpovědnosti za své chování, respektovat práva všech, odlišné zájmy, názory, kulturu i schopnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
význam lidského působení na životní prostředí, osobní odpovědnost pro každodenní život (viz odpady, šetření energií apod.)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
lidé jako součást jednoty všech živých organismů,  naše možnost pozitivně nebo negativně ovlivnit křehkou přírodní rovnováhu
voda, vzduch, anorganická chemie – prvky (půda, živé organizmy), organická chemie (halogenderiváty, freony, DDT, přírodní materiály, plasty..)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
základní poznatky o funkci medií při šíření informací, vzdělání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
schopnost analyzovat a posuzovat informace 
rozvoj komunikačních schopností při veřejném vystoupení

   

Chemie 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, 
názvosloví, vlastnosti

Uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi. 

Jednoduché redoxní reakce Rozliší a zapíše rovnicí výchozí látky a produkty chemických reakcí. 
Uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými 
vazbami a aromatických uhlovodíků

Rozliší nejjednodušší uhlovodíky. 

Uhlí, ropa, zemní plyn Uvede zdroje uhlovodíků. 
Vlastnosti nejznámějších uhlovodíků Uvede vlastnosti a použití nejjednodušších uhlovodíků. 
Paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie. 
Zpracování ropy Uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy. 
Deriváty uhlovodíků a jejich příklady v praxi Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků. 
Zdroje, vlastnosti a použití derivátů uhlovodíků Uvede zdroje derivátů uhlovodíků, jejich vlastnosti a použití. 
Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny (zdroje, vlastnosti a příklady funkcí) Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů. 
Chemický průmysl v ČR – výrobky, rizika v souvislosti se životním prostředím, 
recyklace surovin, koroze

Zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného 
rozvoje na Zemi. 

Chemické výrobky a mimořádné situace v domácím prostředí Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe. 
Prevence požárů a úrazů Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe. 
Hořlaviny (význam tříd nebezpečnosti) Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe. 
Průmyslová hnojiva Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi. 
Tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi. 
Plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi. 
Detergenty, pesticidy a insekticidy Orientuje se ve vlivech různých látek na životní prostředí a zdraví člověka. 
Léčiva a návykové látky Orientuje se ve vlivech různých látek na životní prostředí a zdraví člověka. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
lidé jako součást jednoty všech živých organismů,  naše možnost pozitivně nebo negativně ovlivnit křehkou přírodní rovnováhu
voda, vzduch, anorganická chemie – prvky (půda, živé organizmy), organická chemie (halogenderiváty, freony, DDT, přírodní materiály, plasty..)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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význam lidského působení na životní prostředí, osobní odpovědnost pro každodenní život (viz odpady, šetření energií apod.)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
základní poznatky o funkci medií při šíření informací, vzdělání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
schopnost analyzovat a posuzovat informace 
rozvoj komunikačních schopností při veřejném vystoupení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
udržování tolerantních, přátelských vztahů, rozvíjet spolupráci s jinými etniky
rozvoj zodpovědnosti za své chování, respektovat práva všech, odlišné zájmy, názory, kulturu i schopnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
schopnost práce ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
jasná respektující komunikace žák – učitel, žáci navzájem (ohleduplnost, ochota naslouchat jiný názor, zvládání konfliktů a situací, soutěže)
morální rozvoj – pěstování zodpovědnosti, citu pro spravedlnost, spolehlivost, vzájemný respekt
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
vztah k sobě samému, vztah k jiným lidem
vzájemné poznávání, péče o dobré vztahy (skupinová práce, pokusy, ochota pomoci – dílny)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní postoj k obhajování lidských práv a svobod
pochopení pravidel a zákonů fungující demokratické společnosti
rozvoj komunikace, argumentace, dialogu, empatie a smyslu pro spravedlnost
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rozvoj globálního myšlení, podpora mezinárodního porozumění, rozvoj mobility a flexibility v občanské, pracovní i osobní sféře dospělosti
globální vlivy na ŽP, spolupráce v oblasti využití přírodních zdrojů a jejich zpracování
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5.17 Přírodopis 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 7

     Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou 

vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti 
udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav, včetně člověka. Vzdělávací oblast také 
významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického 
myšlení a logického uvažování.

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

Přírodopis je vyučován v 6. až 9. ročníku. Časová dotace je v 6., 7., a 9. ročníku je dvě hodiny týdně, v 8. 
ročníku jedna hodina týdně. Rozsah učiva v 8. ročníku je přizpůsoben hodinové dotaci. Výuka probíhá v 
odborné učebně (aspoň jedenkrát). Přírodopis na 2. stupni navazuje na poznatky z Přírodovědy 1. stupně a 
vytváří zdravý životní postoj k přírodě, životu a zodpovědnost k prostředí na Zemi, jehož je člověk nedílnou 
součástí. 

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

Kompetence k učení:
• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 

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

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
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pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti 

Kompetence k řešení problémů:
• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 

matematické a empirické postupy
• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Kompetence komunikativní:

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 
a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální:
• 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

• 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
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• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 

druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• 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

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 

životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 

rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení 
• získává, vyhledává, informace 
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil a zkvalitnil výsledky své práce

Způsob hodnocení žáků Ústní forma
Písemná forma
Tvorba referátů, nebo prezentací
Tvorba praktických úkolů (herbář)
Laboratorní práce
Praktické poznávání a určování přírodnin
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Název předmětu Přírodopis
Aktivita při přírodovědných soutěžích

   

Přírodopis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Planeta Země Popíše vznik a stavbu Země. 
Sféry Země Orientuje se v jednotlivých sférách Země. 
Rozmanitost přírody Chápe pojmy živá a neživá příroda. 
Vztahy mezi organismy Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. 
Ekosystém a společenstva Vysvětlí podstatu a význam potravních řetězců. 
Člověk a příroda Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí. 
Vznik života Rozliší základní projevy a podmínky života. 
Projevy života Rozliší základní projevy a podmínky života. 
Mikroskop Aplikuje praktické metody poznávání přírody (lupa a mikroskop). 
Základní struktura života Vytváří si představu stavby buňky. 
Rostlinná buňka Odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až 

k jednotlivým orgánům. 
Živočišná buňka Vytváří si představu o uspořádání těla živočichů od buňky přes tkáně až k 

jednotlivých orgánům. 
Základní projevy života buňky Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů. 
Nebuněčné organismy Uvede na příkladech z běžného života význam a problematiku virů. 
Bakterie Pochopí význam bakterií v přírodě i pro člověka. 
Sinice Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi II. 
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Přírodopis 6. ročník

Řasy jednobuněčné a mnohobuněčné Poznává a seznamuje se s řasami. 
Zástupci řas a jejich význam Vysvětlí postavení řas v ekosystému a zhodnotí jejich význam. 
Houby s plodnicemi Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 

charakteristických znaků. 
Houby bez plodnic Seznámí se s vlivem plísní na potraviny. 
Lišejníky Uvědomí si význam lišejníků. 
Prvoci Seznámí se s významnými zástupci jednobuněčných živočichů. 
Třídění živočichů Seznámí se se systémem živočichů. 

Zhodnotí význam jednobuněčných živočichů v přírodě i pro člověka. Význam prvoků
Uplatňuje zásady bezpečného chování. 

Znaky a skupiny bezobratlých živočichů (Žahavci, Ploštěnci, Hlísti, Kroužkovci, 
Měkkýši, Členovci)

Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů. 

Skupiny bezobratlých živočichů (Žahavci, Ploštěnci, Hlísti, Kroužkovci, Měkkýši, 
Členovci)

Rozlišuje jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin. 

Skupiny bezobratlých živočichů (Žahavci, Ploštěnci, Hlísti, Kroužkovci, Měkkýši, 
Členovci) II.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka; uplatňuje zásady bezpečného 
chování. 

Ostnokožci ("mořské hvězdy, kalichy a
okurky")

Seznámí se s mořskými živočichy s paprsčitou souměrností těla. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
vytvoření vstřícných mezilidských vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
nalezení vlastní cesty k životnímu postoji, k lidem a světu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv 
uvědomění si vlastní odpovědnosti za rozhodnutí a jednání v celku, zvýšení schopnosti naslouchat a spravedlivě posuzovat 
komunikační, argumentační, dialogové i prezentační schopnosti 
kritičnost, otevřený postoj v životě 
sebedůvěra, sebeúcta i úcta k jiným i jejich názorům 
motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat jiným 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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Přírodopis 6. ročník

poskytnutí vědomostí pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací při řešení globálních problémů
schopnost racionálně uvažovat, kultivovat postoje k Evropě a ke světu jako globálnímu životnímu prostředí 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v ČR 
komunikace a život ve skupině s příslušníky různých ras, etnických a sociálních skupin 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
rozvoj emocionálních vztahů a dovedností ke vztahu k ostatním jedincům a  k přírodnímu prostředí: lidské chování a OŽP 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
uvědomění si podmínek života a možnosti jejich ohrožení 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
tolerance a respekt k odlišným názorům, kulturním a sociálním skupinám 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
pochopení života jako nejvyšší hodnoty a přispívá k utváření zdravého životního stylu ve vztahu k dalšímu rozvoji lidské společnosti 
pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy – vliv vlastní odpovědnosti na ŽP 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pochopení významu informací z tisku, TV, internetu pro rozvoj vzdělání, informovanosti a znalostí ze všech oblastí života 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
zkvalitnění využití volného času

   

Přírodopis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Obecné znaky strunatců Pozná základní znaky strunatců. 
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Přírodopis 7. ročník

Funkce orgánových soustav strunatců Vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. 
Znaky tříd strunatců Rozlišuje a porovná jednotlivé třídy strunatců. 
Zástupci tříd strunatců Určuje, poznává a zařazuje typické živočichy pro danou třídu. 
Vývoj a vývin tříd strunatců Popíše vývoj a vývin tříd strunatců. 
Rozšíření, význam a ochrana strunatců Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. 
Hospodářský význam strunatců (chov na farmách, udržitelný lov) Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka. 
Projevy chování strunatců Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy. 
Vztahy strunatců v potravních řetězcích Vysvětlí podstatu potravních řetězců strunatců. 
Vztahy uvnitř potravních řetězců Zhodnotí význam potravních řetězců strunatců. 
Ochrana ohrožených druhů strunatců Uvede vliv člověka na život strunatců. 
Pozorování těla rostlin – buňka, pletiva, orgány Odvodí uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 

orgánům. 
Anatomie a morfologie rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) Odvodí uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým 

orgánům. 
Dýchání a fotosyntéza Vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů. 
Růst a rozmnožování rostlin Pochopí využití znalosti fyziologických procesů rostlin při pěstování. 
Pěstování rostlin a péče o ně Pochopí využití znalosti fyziologických procesů rostlin při pěstování. 
Využití hospodářsky významných druhů rostlin Pochopí využití znalosti fyziologických procesů rostlin při pěstování. 
Systém rostlin: Mechorosty (mechy, játrovky), kapraďorosty (plavuně, přesličky, 
kapradiny), nahosemenné (jehličnany, cykasy, jinany), krytosemenné 
(jednoděložné, dvouděložné)

Rozlišuje základní systematické skupiny rostlin. 

Určování druhů rostlin podle školního botanického klíče Určuje význačné zástupce rostlin pomocí klíčů a atlasů. 
Tvorba herbáře typicky českých rostlin Určuje význačné zástupce rostlin pomocí klíčů a atlasů. 
Ekosystémy: Lesní stromy (bukovité, javorovité, břízovité); jarní byliny lesa; luční 
byliny (hvězdicovité, hluchavkovité, zvonkovité, mákovité); byliny polí (polní 
plevele, hospodářské rostliny- lilkovité, brukvovité, miříkovité, bobovité, 
lipnicovité)

Uvede příklady výskytu rostlin v daném prostředí. 

Rostliny a prostředí Uvede vztahy mezi živými organismy v konkrétním ekosystému. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

337

Přírodopis 7. ročník

uvědomění si podmínek života a možnosti jejich ohrožení 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
pochopení života jako nejvyšší hodnoty a přispívá k utváření zdravého životního stylu ve vztahu k dalšímu rozvoji lidské společnosti 
pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy – vliv vlastní odpovědnosti na ŽP 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
zkvalitnění využití volného času
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pochopení významu informací z tisku, TV, internetu pro rozvoj vzdělání, informovanosti a znalostí ze všech oblastí života 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v ČR 
komunikace a život ve skupině s příslušníky různých ras, etnických a sociálních skupin 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
tolerance a respekt k odlišným názorům, kulturním a sociálním skupinám 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
rozvoj emocionálních vztahů a dovedností ke vztahu k ostatním jedincům a  k přírodnímu prostředí: lidské chování a OŽP 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
nalezení vlastní cesty k životnímu postoji, k lidem a světu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
vytvoření vstřícných mezilidských vztahů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv 
uvědomění si vlastní odpovědnosti za rozhodnutí a jednání v celku, zvýšení schopnosti naslouchat a spravedlivě posuzovat 
komunikační, argumentační, dialogové i prezentační schopnosti 
kritičnost, otevřený postoj v životě 
sebedůvěra, sebeúcta i úcta k jiným i jejich názorům 
motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat jiným 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poskytnutí vědomostí pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací při řešení globálních problémů
schopnost racionálně uvažovat, kultivovat postoje k Evropě a ke světu jako globálnímu životnímu prostředí 
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Přírodopis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Vývoj savců Porovná základní vnější a vnitřní stavbu savců. 
Savci se přizpůsobují prostředí Porovná základní vnější a vnitřní stavbu savců. 
Vnitřní stavba těla savců Vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. 
Přehled hlavních skupin savců Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny savců. 
Vejcorodí, Živorodí - vačnatci, Živorodí - placentálové (hmyzožravci, letouni, 
chudozubí, hlodavci, zajíci, šelmy, ploutvonožci, kytovci, chobotnatci, 
lichokopytníci, sudokopytníci, primáti)

Určuje vybrané savce, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin. 

Etologie (projevy chování savců) Odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě. 
Savci biomů světa Na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. 
Hospodářsky významné druhy savců Zhodnotí význam savců v přírodě i pro člověka. 
Péče o vybrané domácí živočichy Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy. 
Chov domestikovaných živočichů Uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy. 
Od buňky k člověku Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů. 
Orgánové soustavy (kosterní, svalová, oběhová, mízní, dýchací, trávicí, vylučovací) U orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy. 
Člověk v živočišném systému Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka. 
Původ a vývoj člověka Orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka. 
Příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; závažná 
poranění a život ohrožující stavy (v rámci jednotlivých soustav)

Rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich 
prevence a léčby. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
uvědomění si podmínek života a možnosti jejich ohrožení 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
pochopení života jako nejvyšší hodnoty a přispívá k utváření zdravého životního stylu ve vztahu k dalšímu rozvoji lidské společnosti 
pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy – vliv vlastní odpovědnosti na ŽP 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
zkvalitnění využití volného času
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pochopení významu informací z tisku, TV, internetu pro rozvoj vzdělání, informovanosti a znalostí ze všech oblastí života 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v ČR 
komunikace a život ve skupině s příslušníky různých ras, etnických a sociálních skupin 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
tolerance a respekt k odlišným názorům, kulturním a sociálním skupinám 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
rozvoj emocionálních vztahů a dovedností ke vztahu k ostatním jedincům a  k přírodnímu prostředí: lidské chování a OŽP 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
nalezení vlastní cesty k životnímu postoji, k lidem a světu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
vytvoření vstřícných mezilidských vztahů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv 
uvědomění si vlastní odpovědnosti za rozhodnutí a jednání v celku, zvýšení schopnosti naslouchat a spravedlivě posuzovat 
komunikační, argumentační, dialogové i prezentační schopnosti 
kritičnost, otevřený postoj v životě 
sebedůvěra, sebeúcta i úcta k jiným i jejich názorům 
motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat jiným 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poskytnutí vědomostí pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací při řešení globálních problémů
schopnost racionálně uvažovat, kultivovat postoje k Evropě a ke světu jako globálnímu životnímu prostředí 
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Orgánové soustavy (řídící, nervová, rozmnožovací) Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, 

vysvětlí jejich vztahy. 
Nitroděložní vývin člověka Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří. 
Od narození do konce života Objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří. 
Buňka (vnitřní stavba, DNA, gen) Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z 

hlediska dědičnosti. 
Genetika (podstata dědičnosti, přenos dědičných informací, křížení) Uvede příklady dědičnosti v praktickém životě. 
Vznik a stavba Země Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty. 
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty. 
Třídění nerostů (význam a využití) Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty. 
Určování nerostů Rozpozná vybrané nerosty s použitím určovacích pomůcek. 
Třídění hornin (význam a využití) Rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané horniny. 
Určování hornin Rozpozná vybrané horniny s použitím určovacích pomůcek. 
Pozorování lupou a použití zjednodušených určovacích klíčů a atlasu Aplikuje praktické metody poznávání minerálů a hornin. 
Desky v pohybu; zemětřesení; sopečná činnost Rozlišuje důsledky vnitřních geologických dějů včetně geologického oběhu hornin. 
Geologický oběh hornin (horniny vyvřelé, horniny přeměněné). Rozlišuje důsledky vnitřních geologických dějů včetně geologického oběhu hornin. 
Činnost větru, ledovců Rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů včetně geologického oběhu hornin a 

oběhu vody. 
Horniny usazené; půdy (složení, vlastnosti a význam) Rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů včetně geologického oběhu hornin a 

oběhu vody. 
Činnost vody Rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů včetně geologického oběhu hornin a 

oběhu vody. 
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Vývoj zemské kůry a organismů na Zemi Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů. 
Geologické éry (geologické změny, vznik života, výskyt typických organismů a jejich 
přizpůsobování prostředí

Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů. 

Voda na Zemi (význam vody a teploty prostředí pro život) Uvede význam vlivu podnebí a počasí. 
Atmosféra (význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného 
ovzduší, klimatických změn na živé organismy a na člověka)

Uvede význam vlivu podnebí a počasí. 

Přírodní zdroje (ochrana a využití) Uvede význam vlivu podnebí a počasí. 
Přírodní světové katastrofy Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 

jevy jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi. 
Mimořádné přírodní události v ČR (povodně, bouře, sněhové kalamity, laviny, 
náledí) jejich příčiny a ochrana před nimi

Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 
jevy jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
uvědomění si podmínek života a možnosti jejich ohrožení 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
pochopení života jako nejvyšší hodnoty a přispívá k utváření zdravého životního stylu ve vztahu k dalšímu rozvoji lidské společnosti 
pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy – vliv vlastní odpovědnosti na ŽP 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
zkvalitnění využití volného času
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pochopení významu informací z tisku, TV, internetu pro rozvoj vzdělání, informovanosti a znalostí ze všech oblastí života 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v ČR 
komunikace a život ve skupině s příslušníky různých ras, etnických a sociálních skupin 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
tolerance a respekt k odlišným názorům, kulturním a sociálním skupinám 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
rozvoj emocionálních vztahů a dovedností ke vztahu k ostatním jedincům a  k přírodnímu prostředí: lidské chování a OŽP 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
nalezení vlastní cesty k životnímu postoji, k lidem a světu
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
vytvoření vstřícných mezilidských vztahů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv 
uvědomění si vlastní odpovědnosti za rozhodnutí a jednání v celku, zvýšení schopnosti naslouchat a spravedlivě posuzovat 
komunikační, argumentační, dialogové i prezentační schopnosti 
kritičnost, otevřený postoj v životě 
sebedůvěra, sebeúcta i úcta k jiným i jejich názorům 
motivace k ohleduplnosti a ochotě pomáhat jiným 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
poskytnutí vědomostí pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací při řešení globálních problémů
schopnost racionálně uvažovat, kultivovat postoje k Evropě a ke světu jako globálnímu životnímu prostředí 

    

5.18 Zeměpis 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 8

     Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je realizován na 2. stupni 

základní školy. Navazuje na vzdělávací oblast 1. stupně Člověk a jeho svět. Předmět má 
společenskovědní i přírodovědný charakter. Umožňuje žákům odhalovat souvislosti přírodních 
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Název předmětu Zeměpis
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i 
ve světě. Podává žákům ucelený obraz o Zemi, zpřehledňuje jednotlivé regiony světa, aktuálně 
reaguje na probíhající přírodní, politické, kulturní i hospodářské změny. Žáci dostávají příležitost 
poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci 
živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti 
a zásahů člověka do přírody. Zeměpis umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v 
problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva. 
Klade důraz na vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí. 

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

Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je realizován na 2. stupni 
základní školy. Navazuje na vzdělávací oblast 1. stupně Člověk a jeho svět. Předmět má 
společenskovědní i přírodovědný charakter. Umožňuje žákům odhalovat souvislosti přírodních 
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i 
ve světě. Podává žákům ucelený obraz o Zemi, zpřehledňuje jednotlivé regiony světa, aktuálně 
reaguje na probíhající přírodní, politické, kulturní i hospodářské změny. Žáci dostávají příležitost 
poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci 
živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti 
a zásahů člověka do přírody. Zeměpis umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v 
problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva. 
Klade důraz na vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí.
Předmět je vyučován s dotací dvou hodin v každém ročníku.

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 

vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě  operuje s obecně užívanými 
termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 
společenské a kulturní jevy
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Název předmětu Zeměpis
• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 

nich závěry pro využití v budoucnosti  poznává smysl a cíl učení, 
• má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, 

naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně používaných gest, zvuků a 

jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 
využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
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soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální:
• 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 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
• 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 
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Kompetence digitální:

• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 
prostředků

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

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

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáka sleduje schopnost konkrétně využívat informační zdroje, schopnost informace třídit, 
zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat je, schopnost „číst mapy“, spolupracovat, přemýšlet a 
schopnost formulovat a obhajovat vlastní názory. Hodnocení se opírá o výsledky testů, dílčích úkolů 
a zapojení do skupinové práce. 

   

Zeměpis 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
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Zeměpis 6. ročník

Základní informační geografická média a zdroje dat Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů. 

Aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů. 

Komunikační geografický a kartografický jazyk Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii. 

Geografická kartografie a topografie Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii. 

Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, 
střídání ročních období, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, 
smluvený čas

Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a organismů. 

Přírodní sféry (litosféra, hydrosféra, atmosféra, pedosféra, biosféra) a 
socioekonomická sféra

Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu. 

Utváření a dotváření zemského povrchu Porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na 
přírodu a lidskou společnost. 
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu. Geografické exkurze, cvičení a pozorování v terénu místní krajiny
Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení 
krajiny. 

Zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné krajině. 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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Zeměpis 6. ročník

orientace na mapě dnešního světa
orientace v chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
prohloubení empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
příčiny a důsledky globálních problémů lidstva 
vytváření představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce
 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živelné pohromy)
poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa (světadíly a oceány)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů geografických dat a informací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
cesta ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
práce s internetem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznámení s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, uvědomování si vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot, podpora utváření pozitivních mezilidských 
vztahů (spolupráce, tolerance)
poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, 
rasismus)
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Zeměpis 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Světadíly, oceány, makroregiony světa - určující a porovnávací kritéria; jejich 
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměru s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)

Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny. 

Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální vztahy

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. 

Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živelné pohromy)
poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa (světadíly a oceány)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
práce s internetem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů geografických dat a informací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Zeměpis 7. ročník

seznámení s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, uvědomování si vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot, podpora utváření pozitivních mezilidských 
vztahů (spolupráce, tolerance)
poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, 
rasismus)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
cesta ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
prohloubení empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
příčiny a důsledky globálních problémů lidstva 
vytváření představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
orientace na mapě dnešního světa
orientace v chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě 

   

Zeměpis 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Zeměpis 8. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Světadíly, oceány, makroregiony světa - určující a porovnávací kritéria; jejich 
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměru s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)

Lokalizuje na mapách Evropu, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní 
zóny 

Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální vztahy

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. 

Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich. 

Zeměpisná poloha, rozloha, hranice, historický vývoj území Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu. 

Členitost, přírodní poměry a zdroje Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu. 

Obyvatelstvo: základní geografické, demografické charakteristiky, sídelní poměry Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živelné pohromy)
poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa (světadíly a oceány)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
práce s internetem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů geografických dat a informací
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Zeměpis 8. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznámení s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, uvědomování si vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot, podpora utváření pozitivních mezilidských 
vztahů (spolupráce, tolerance)
poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, 
rasismus)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
cesta ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
prohloubení empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
příčiny a důsledky globálních problémů lidstva 
vytváření představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
orientace na mapě dnešního světa
orientace v chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě 

   

Zeměpis 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Jihomoravský kraj - místní krajina, zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení 
místního regionu, vztahy k okolním regionům

Vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy. 

Jihomoravský kraj - vztahy k okolním regionům, základní přírodní a 
socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá pro jeho 
další rozvoj (potenciál x bariéry)

Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k 
vyšším územním celkům. 

Regiony České republiky - územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské 
členění, kraj místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v 
euroregionech

Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní 
oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit. 

Hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení do 
mezinárodní dělby práce a obchodu

Uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a 
nadnárodních institucích, organizacích a integracích
 států. 

Obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické 
charakteristiky

Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace. 

Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy - aktuální společenské, 
sídelní

Posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel. 

Světové hospodářství - sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, 
ukazatelé

Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje 
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje. 

Politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace, 
suburbanizace

Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit. 

Regionální společenské, politické a hospodářské útvary - porovnávací kritéria: 
národní a mnohonárodnostní státy, části státě, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a 
hospodářská seskupení (integrace) státě

Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a 
odlišných znaků. 

Geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v konkrétních světových regionech. 

Trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody

Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin. 
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Vztah příroda a společnost –trvale udržitelný rozvoj Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). 

Globální ekologické a enviromentální problémy lidstva Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní prostředí. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živelné pohromy)
poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa (světadíly a oceány)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
práce s internetem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů geografických dat a informací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznámení s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, uvědomování si vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot, podpora utváření pozitivních mezilidských 
vztahů (spolupráce, tolerance)
poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, 
rasismus)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
cesta ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
prohloubení empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
příčiny a důsledky globálních problémů lidstva 
vytváření představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
orientace na mapě dnešního světa
orientace v chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě 

    

5.19 Zeměpis RVMPP 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 6

     Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis RVMPP
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je realizován na 2. stupni 

základní školy. Navazuje na vzdělávací oblast 1. stupně Člověk a jeho svět. Předmět má 
společenskovědní i přírodovědný charakter. Umožňuje žákům odhalovat souvislosti přírodních 
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i 
ve světě. Podává žákům ucelený obraz o Zemi, zpřehledňuje jednotlivé regiony světa, aktuálně 
reaguje na probíhající přírodní, politické, kulturní i hospodářské změny. Žáci dostávají příležitost 
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poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci 
živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti 
a zásahů člověka do přírody. Zeměpis umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v 
problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva. 
Klade důraz na vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí. 

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

Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Je realizován na 2. stupni 
základní školy. Navazuje na vzdělávací oblast 1. stupně Člověk a jeho svět. Předmět má 
společenskovědní i přírodovědný charakter. Umožňuje žákům odhalovat souvislosti přírodních 
podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i 
ve světě. Podává žákům ucelený obraz o Zemi, zpřehledňuje jednotlivé regiony světa, aktuálně 
reaguje na probíhající přírodní, politické, kulturní i hospodářské změny. Žáci dostávají příležitost 
poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci 
živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti 
a zásahů člověka do přírody. Zeměpis umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v 
problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva. 
Klade důraz na vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí.
Ve třídě s RVMPP je předmět vyučován s dotací dvou hodin týdně v 6. a 8. ročníku a s jednohodinovou 
dotací v 7. a 9. ročníku.

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení:
• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 

vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě  operuje s obecně užívanými 
termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, 
společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti  poznává smysl a cíl učení, 
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• má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, 

naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 
učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu 
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně používaných gest, zvuků a 

jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 
využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem 

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální:
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• 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 

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské:
• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
• 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 

Kompetence digitální:
• ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do 
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života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený 
problém použít

• získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

• vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních 
prostředků

• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 
zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce 

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

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáka sleduje schopnost konkrétně využívat informační zdroje, schopnost informace třídit, 
zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat je, schopnost „číst mapy“, spolupracovat, přemýšlet a 
schopnost formulovat a obhajovat vlastní názory. Hodnocení se opírá o výsledky testů, dílčích úkolů 
a zapojení do skupinové práce. 

   

Zeměpis RVMPP 6. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Základní informační geografická média a zdroje dat Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 

kartografických produktů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
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zdrojů 
Aplikace s dostupnými kartografickými produkty v tištěné i elektronické podobě Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných 

kartografických produktů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních 
zdrojů 

Komunikační geografický a kartografický jazyk Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

Geografická kartografie a topografie Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, 
střídání ročních období, světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, 
smluvený čas

Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a organismů 

Přírodní sféry (litosféra, hydrosféra, atmosféra, pedosféra, biosféra) a 
socioekonomická sféra

Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 

Utváření a dotváření zemského povrchu Porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na 
přírodu a lidskou společnost 
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu Geografické exkurze, cvičení a pozorování v terénu místní krajiny
Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení 
krajiny 

Zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné krajině, uplatňuje v 
modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
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prohloubení empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
příčiny a důsledky globálních problémů lidstva 
vytváření představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
orientace na mapě dnešního světa
orientace v chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznámení s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, uvědomování si vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot, podpora utváření pozitivních mezilidských 
vztahů (spolupráce, tolerance)
poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, 
rasismus)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
cesta ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živelné pohromy)
poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa (světadíly a oceány)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů geografických dat a informací
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
práce s internetem
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Světadíly, oceány, makroregiony světa - určující a porovnávací kritéria; jejich 
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměru s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)

Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální vztahy

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 

Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živelné pohromy)
poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa (světadíly a oceány)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
práce s internetem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů geografických dat a informací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

363

Zeměpis RVMPP 7. ročník RVMPP

seznámení s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, uvědomování si vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot, podpora utváření pozitivních mezilidských 
vztahů (spolupráce, tolerance)
poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, 
rasismus)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
cesta ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
prohloubení empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
příčiny a důsledky globálních problémů lidstva 
vytváření představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
orientace na mapě dnešního světa
orientace v chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě 

   

Zeměpis RVMPP 8. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Světadíly, oceány, makroregiony světa - určující a porovnávací kritéria; jejich 
přiměřená charakteristika z hlediska přírodních a socioekonomických poměru s 
důrazem na vazby a souvislosti (přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, 
jazykové oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti)

Lokalizuje na mapách Evropu, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní 
zóny 

Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální vztahy

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 

Modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení

Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 

Zeměpisná poloha, rozloha, hranice, historický vývoj území Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 

Členitost, přírodní poměry a zdroje Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 

Obyvatelstvo: základní geografické, demografické charakteristiky, sídelní poměry Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní 
zdroje, lidský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živelné pohromy)
poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa (světadíly a oceány)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
práce s internetem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů geografických dat a informací
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznámení s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, uvědomování si vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot, podpora utváření pozitivních mezilidských 
vztahů (spolupráce, tolerance)
poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, 
rasismus)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
cesta ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
prohloubení empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
příčiny a důsledky globálních problémů lidstva 
vytváření představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
orientace na mapě dnešního světa
orientace v chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě 

   

Zeměpis RVMPP 9. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Jihomoravský kraj - místní krajina, zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení 
místního regionu, vztahy k okolním regionům.

Vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy 

Jihomoravský kraj - vztahy k okolním regionům, základní přírodní a 
socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu důležitá pro jeho 
další rozvoj (potenciál x bariéry)

Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k 
vyšším územním celkům 

Regiony České republiky - územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské 
členění, kraj místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy v 
euroregionech

Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní 
oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

Hospodářské a politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení do 
mezinárodní dělby práce a obchodu

Uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a 
nadnárodních institucích, organizacích a integracích
 států 

Obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické 
charakteristiky

Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace 

Globalizační společenské, politické a hospodářské procesy - aktuální společenské, 
sídelní

Posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 
základní geografické znaky sídel 

Světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, 
ukazatelé

Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje 
na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

Politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy, urbanizace, 
suburbanizace

Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit 

Regionální společenské, politické a hospodářské útvary - porovnávací kritéria: 
národní a mnohonárodnostní státy, části státě, správní oblasti, kraje, města, 
aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a 
hospodářská seskupení (integrace) státě

Porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a 
odlišných znaků 

Geopolitické procesy, hlavní světová konfliktní ohniska Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a 
politické problémy v konkrétních světových regionech 

Trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody

Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 
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Vztah příroda a společnost – trvale udržitelný rozvoj Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, 
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

Globální ekologické a enviromentální problémy lidstva Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a 
společenských vlivů na životní prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
uvědomování si podmínek života a možnosti jeho ohrožení (živelné pohromy)
poznávání a chápání souvislosti mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa (světadíly a oceány)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
angažování k ochraně životního prostředí, vhodnému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
sledování zpravodajských relací, zájmu o odbornou literaturu a časopisy
práce s internetem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
kritické vnímání mediálních sdělení, přiměřená analýza mediálních prostředků jako zdrojů geografických dat a informací
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
seznámení s různými kulturami, s jejich tradicemi i hodnotami, uvědomování si vlastních kulturních zvyků, tradic a hodnot, podpora utváření pozitivních mezilidských 
vztahů (spolupráce, tolerance)
poskytuje základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti (lidé na Zemi, rasy, náboženství, jazyky, světadíly, 
rasismus)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
cesta ke komunikaci a soužití ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin (respekt, tolerance)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
získání dovedností týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a různých pracovních situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
aktivní postoj v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato 
rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Zeměpis RVMPP 9. ročník RVMPP

komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti
prohloubení empatie, schopnosti aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
příčiny a důsledky globálních problémů lidstva 
vytváření představy o organizaci humanitární pomoci a mezinárodní rozvojové spolupráce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
orientace na mapě dnešního světa
orientace v chápání globalizačních a rozvojových procesů v současném světě 

    

5.20 Hudební výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
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2. 
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3. 
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Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu 1. Stupeň

Při výuce hudební výchovy se vzájemně propojují vokální, poslechové, hudebně pohybové a instrumentální 
činnosti. Prostřednictvím těchto činností se žáci seznamují s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního 
umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředky pro sebevyjádření.
Výuka směřuje k:
pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání hudebního jazyka umění jako prostředku 
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Název předmětu Hudební výchova
komunikace
rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k hudbě, k sobě samému i k okolnímu světu
2. Stupeň
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich 
využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti 
stávají v rovině produkce, recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební činnosti 
jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost 
žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně 
projevují individuálními hudebními dovednostmi – sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, 
instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. Prostřednictvím těchto 
činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i sborovém zpěvu, 
své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu, své pohybové 
dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu dána příležitost 
„interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
ObsahemVokálních činnostíje práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v 
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i 
produkci.
Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a 
gest.
Obsahem Poslechových činnostíje aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve 
všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.

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

1. stupeň
Předmět Hudební výchova je rozdělen na tyto činnosti:
vokální činnosti
instrumentální činnosti
hudebně pohybové činnosti
poslechové činnosti
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 3. ročníku 1 hodinu týdně.
Výuka probíhá ve kmenové třídě. Je doplněna návštěvami kulturních akcí a pořadů s hudebním zaměřením. 
Ve výuce jsou využity všechny organizační formy výuky (samostatná, párová, skupinová práce i hromadná).
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Název předmětu Hudební výchova
2. stupeň
Je 1 vyučovací hodina týdně. Vyučuje se v specializované učebně hudební výchovy, kde jsou žákům k 
dispozici různorodé rytmické a melodické nástroje.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:

• k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, 
prožívání a představy

• k pochopení umění jako specifického způsobu poznání
Kompetence komunikativní:

• k užívání hudebního jazyka jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v 
jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence

Kompetence sociální a personální:
• k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k 

obohacování emocionálního života
• k utváření hierarchie hodnot
• učitel žákům umožňuje, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory
• žák respektuje názory druhých
• žák přistupuje tolerantně k různorodým kulturním hodnotám a projevům
• žák přispívá k diskusi malé skupiny i celé třídy
• žák se podílí na upevňování mezilidských vztahů

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

Kompetence občanské:
• spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých 

hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech
• k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním 

projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností uvědomování si sebe samého jako 
svobodného jedince

• žák se aktivně zapojuje do kulturního dění
• učitel zprostředkuje poznání naší kultury a tradic
• žák respektuje, chrání a oceňuje naše kulturní tradice
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Název předmětu Hudební výchova
• žák se podle svých možností aktivně podílí na kulturním dění školy – soutěže, kulturní vystoupení

Kompetence pracovní:
• k zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a 

vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě
• učitel vede žáky ke správným způsobům užití hudebních nástrojů a techniky
• učitel směřuje žáka k osobní účasti v procesu tvorby
• žák vyjadřuje osobní prožitky i postoje
• žák chápe význam kultury pro život a pro praktické využití ve společnosti
• žák dodržuje vymezená pravidla a plní své povinnosti

Kompetence digitální:
• k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb 

Způsob hodnocení žáků 1. stupeň
Hodnocení žáků učitel vykonává průběžně po celý školní rok. Při této činnosti učitel dodržuje následující 
zásady:
při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům
při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků
podklady získává jednak soustavným sledováním výkonů žáků a jejich připraveností na vyučování, aktivním 
zapojením do všech hudebních činností
dodržuje zásady klasifikace vyslovené v Klasifikačním řádu školy
2. stupeň
žák je hodnocen za úroveň zvládnutí požadovaných výstupů ŠVP
při hodnocení jsou vždy zohledněny individuální schopnosti žáka, je hodnoceno to, co zvládl
součástí hodnocení je průběžná žákova samostatná i skupinová práce při vzdělávání

   

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Hudební výchova 1. ročník

• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Zpěv jednohlasých písní Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. 
Správné dýchání, zřetelná výslovnost Používá správné pěvecké návyky. 
Rytmizace říkadel Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 
Hra na tělo Využívá nástroje Orffova instrumentáře k reprodukci a jednoduchému doprovodu 

hra na Orffovy hudební nástroje. 
Hra na boomwhackery Využívá nástroje Orffova instrumentáře k reprodukci a jednoduchému doprovodu 

hra na Orffovy hudební nástroje. 
Hra na Orffovy nástroje Využívá nástroje Orffova instrumentáře k reprodukci a jednoduchému doprovodu 

hra na Orffovy hudební nástroje. 
Jednoduché krokové variace Reaguje pohybem na znějící hudbu. 
Základní kroky tanců ve 2/4 a ¾ taktu Pohybem znázorní metrum a tempo jednoduché krokové variace. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Hudební výchova 1. ročník

rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
díla světových hudebních skladatelů 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 

   

Hudební výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence digitální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zpívá v jednohlase. Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, tvorba tónu)
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 
Zpívá v jednohlase. Hlasová hygiena
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 

Hudební rytmus Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 
Hra na hudební nástroje (Orffovy nástroje, zobcová flétna)
Seznámení s pojmy notová osnova, houslový klíč, nota, hodnota not

Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. 
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Hudební výchova 2. ročník

Lidové písně, skladby přiměřené k věku dětí, hymna České republiky Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v 
proudu znějící hudby. 

Lidové písně, skladby přiměřené k věku dětí Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální. 

Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 
nástroj

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně instrumentální. 

Taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 
směr melodie. 

Improvizace s využitím tanečních kroků Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, 
směr melodie. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Hudební výchova 2. ročník

vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
díla světových hudebních skladatelů 

   

Hudební výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Hlasová hygiena Zpívá v jednohlase. 
Pěvecké dovednosti Zpívá v jednohlase. 
Zpěv vánočních koled Zpívá v jednohlase. 
Hudební rytmus Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 
Melodizace Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů. Hudební nauka
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 

Psaní a čtení not Rozlišuje jednotlivé kvality tónů. 
Poslechové činnosti Rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v hudbě. 
Dynamika Rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v hudbě. 
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Tempo Rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v hudbě. 
Rozpozná některé hudební nástroje. Hudební nástroje – dělení
Rozpozná v hudbě některé hudební nástroje. 

Poslech Rozlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. 
Hudba zábavná, slavnostní Rozlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. 
Hra na Orffovy hudební nástroje Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. 
Taktování Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 
Hra na tělo Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 
Vyjádření hudební nálady pohybem Reaguje pohybem na znějící hudbu. 
Lidové tance Poznává základy jednoduchých lidových tanců. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
díla světových hudebních skladatelů 

   

Hudební výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
nácvik lidových a umělých písní (přiměřené úrovni) Zpívá v jednohlase či dvojhlase. 

Zpívá v jednohlase či dvojhlase. vánoční písně a koledy
Reprodukuje jednoduché motivy skladeb a písní. 

dur melodie Zpívá v durových i mollových tóninách. 
uvolněný zpěv Zpívá v durových i mollových tóninách. 

Ztvárňuje hudbu pohybem. 
Pohybová improvizace a taneční kroky. 

pohybové projevy odvozené z rytmické složky populární hudby

Doprovodí hudbu tancem. 
jednoduché lidové tance Ztvárňuje hudbu pohybem. 
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Pohybová improvizace a taneční kroky. 
Doprovodí hudbu tancem. 

hudební abeceda Rozeznává výšku tónů. 
tónina dur a moll Rozeznává výšku tónů. 
takt 2/4, 3/4 a 4/4 a taktování Rozeznává výšku tónů. 

Vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a improvizuje. hra na Orffovy nástroje
Umí podle značek doprovodit zpěv pomocí jednoduchého nástroje. 

seznámení s pojmem akord Umí podle značek doprovodit zpěv pomocí jednoduchého nástroje. 
délka not (celý tón, půltón, nota s tečkou) Rytmizuje. 

Vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a improvizuje. rytmický zápis říkadla
Rytmizuje. 

opera (Smetana: Prodaná nevěsta) Rozpozná jednoduchou formu písně či skladby. 
polka Rozpozná jednoduchou formu písně či skladby. 
valčík (Strauss) Rozpozná jednoduchou formu písně či skladby. 
poslech Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků. 
seznámení s formami hudebního divadla (opera, muzikál) Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků. 
tempo, rytmus, dynamika Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků. 
hra na flétnu Vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a improvizuje. 
doprovod písní pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (flétna, Orffovy nástroje) Využívá hudební nástroje k doprovodné hře. 
nácvik lidových a umělých písní Reprodukuje jednoduché motivy skladeb a písní. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
díla světových hudebních skladatelů 

   

Hudební výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
nácvik lidových a umělých písní (přiměřené úrovni) Zpívá v jednohlase či dvojhlase. 
nácvik dvojhlasu Zpívá v jednohlase či dvojhlase. 
vánoční písně a koledy Zpívá v jednohlase či dvojhlase. 
taktování Zpívá v jednohlase či dvojhlase. 
dur melodie Zpívá v durových i mollových tóninách. 
sjednocování hlasového rozsahu (h<12) Zpívá v durových i mollových tóninách. 
chrámová hudba Rozpozná jednoduchou formu písně či skladby. 
spirituál Rozpozná jednoduchou formu písně či skladby. 
jazz Rozpozná jednoduchou formu písně či skladby. 
swing Rozpozná jednoduchou formu písně či skladby. 
rock and roll Rozpozná jednoduchou formu písně či skladby. 
poslech (symfonie, varhanní skladby, jazzový orchestr, rocková kapela) Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků. 
rozlišování hudby vícehlasé a jednohlasé Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků. 
tónina dur a moll (stupnice C dur) Rozeznává výšku tónů. 
zápis not Rozeznává výšku tónů. 
délka not Rytmizuje. 
vytleskávání rytmu básně Rytmizuje. 
doprovod písní pomocí jednoduchých hudebních nástrojů Vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a improvuje. 
doprovod písní pomocí jednoduchých hudebních nástrojů (flétna, Orffovy nástroje) Využívá hudební nástroje k doprovodné hře. 
nácvik lidových a umělých písní Reprodukuje jednoduché motivy skladeb a písní. 
repetice Reprodukuje jednoduché motivy skladeb a písní. 

Ztvárňuje hudbu pohybem. pohybové prvky společenských tanců
Pohybová improvizace a taneční kroky. 

vytvoření tanečního doprovodu k poslechové skladbě Ztvárňuje hudbu pohybem. 
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Pohybová improvizace a taneční kroky. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

382

Hudební výchova 5. ročník

díla světových hudebních skladatelů 
   

Hudební výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý 
zpěv, deklamace, techniky vokálního projevu, jejich individuální využití při zpěvu i 
při společných vokálně instrumentálních aktivitách.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Orientace v notovém záznamu vokální skladby. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Reprodukce tónů a melodií. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Tón a zvuk, vlastnosti tónu. Seznamuje se se základní hudební terminologií. 
Reflexe vlastního vokálního projevu i vokálního projevu ostatních. Reflektuje vokální projev. 
Transpozice melodie do zpěvné polohy, využití jiné hudební činnosti. Hledá možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti. 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů a melodií. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě. 
Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Hudební rytmus – realizace písní různého rytmu, praktický nácvik. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Intonace a vokální improvizace. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Zpěv lidových i umělých písní. Interpretuje lidové i umělé písně. 
Hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní), 
hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a 
počítače, nástrojová improvizace.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 
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Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 

Jednoduché hudební formy.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Orientace v notovém záznamu hudby. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Noty, notační programy. Objevuje možnosti záznamu hudby. 
Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 

různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje.

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Nástrojová improvizace. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Hra na nástroje Orffova instrumentáře, drumbeny, boomwhackers. Rozšiřuje své rytmické dovednosti pomocí hudebních nástrojů. 
Pohybový doprovod znějící hudby – vlastní pohybové ztvárnění. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

2 
Hra na tělo. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

2 
Orientace v prostoru. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

2 
Notace. Snaží se vytleskat rytmus podle jednoduchého notového zápisu. 
Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby. Rozpozná některé z tanců různých stylových období. 
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla. Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě. 
Dirigentská schémata, taktovací gesta. Seznamuje se se základními dirigentskými schématy a taktovacími gesty. 
Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně 
výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, 
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich 
význam pro pochopení hudebního díla.

Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 

Hudební nástroje a jejich členění do skupin. Seznamuje se s hudebními nástroji (vizuálně i poslechem). 
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Homofonie a polyfonie. Poslechem rozezná jednohlasý zpěv od vícehlasu. 
Hudební nástroje. Poslechem rozlišuje vokální hudbu od instrumentální. 
Středověká a renesanční duchovní a světská hudba. Poslechem se snaží rozpoznat duchovní hudbu od světské. 
Interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla, vytváření 
vlastních soudů a preferencí.

Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období. 

Hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i 
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, 
epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost).

Seznamuje se s dějinami hudby. 

Dějiny hudby od pravěku přes středověk až po renesanci. Seznamuje se s dějinami hudby. 
Nejstarší české hudební památky. Seznamuje se s dějinami hudby. 
Významní renesanční hudební skladatelé. Seznamuje se s dějinami hudby. 
Hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i 
společnosti, kulturním tradicím a zvykům.

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 

Středověká hudba Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
Hudba mimoevropských kultur. Seznamuje se hudbou mimoevropských kultur. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
díla světových hudebních skladatelů 

   

Hudební výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý 
zpěv, deklamace, techniky vokálního projevu, jejich individuální využití při zpěvu i 
při společných vokálně instrumentálních aktivitách.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Orientace v notovém záznamu vokální skladby. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
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Reprodukce tónů a melodií. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Hudební názvosloví. Seznamuje se se základní hudební terminologií. 
Reflexe vlastního vokálního projevu i vokálního projevu ostatních. Reflektuje vokální projev. 
Hlasová hygiena. Hledá možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti. 
Transpozice melodie do zpěvné polohy, využití jiné hudební činnosti. Snaží se o převádění melodií z nezpěvné do zpěvné polohy. 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů a melodií. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě. 
Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Hudební rytmus – realizace písní různého rytmu, praktický nácvik. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Intonace a vokální improvizace. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Zpěv lidových i umělých písní. Interpretuje lidové i populární písně. 
Hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní), 
hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a 
počítače, nástrojová improvizace.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Jednoduché hudební formy. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Orientace v notovém záznamu hudby. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Noty, notační programy. Objevuje možnosti záznamu hudby. 
Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 

různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje.

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Nástrojová improvizace. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Hra na nástroje Orffova instrumentáře, drumbeny, boomwhackers. Rozšiřuje své rytmické dovednosti pomocí hudebních nástrojů. 
Pohybový doprovod znějící hudby – vlastní pohybové ztvárnění. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

2 
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Hra na tělo. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
2 

Orientace v prostoru. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
2 

Notace. Snaží se vytleskat rytmus podle jednoduchého notového zápisu. 
Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby. Rozpozná některé z tanců různých stylových období. 
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla. Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě. 
Dirigentská schémata, taktovací gesta. Seznamuje se se základními dirigentskými schématy a taktovacími gesty. 
Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně 
výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, 
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich 
význam pro pochopení hudebního díla.

Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 

Hudební formy baroka a klasicismu. Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 

Polymelodický a melodicko-harmonický sloh. Na základě své posluchačské zkušenosti dokáže rozlišit polymelodický a melodicko-
harmonický sloh, vokální hudbu od instrumentální, snaží se rozpoznat duchovní 
hudbu od světské. 

Hudební nástroje. Na základě své posluchačské zkušenosti dokáže rozlišit polymelodický a melodicko-
harmonický sloh, vokální hudbu od instrumentální, snaží se rozpoznat duchovní 
hudbu od světské. 

Duchovní a světská hudba. Na základě své posluchačské zkušenosti dokáže rozlišit polymelodický a melodicko-
harmonický sloh, vokální hudbu od instrumentální, snaží se rozpoznat duchovní 
hudbu od světské. 

Dur a mollové tóniny, rozlišení vícehlasu. Procvičuje se ve sluchové analýze. 
Interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla, vytváření 
vlastních soudů a preferencí.

Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období. 

Hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i 
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, 
epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost).

Seznamuje se s dějinami hudby. 

Hudba baroka klasicismu (zařazení do kontextu doby, nejvýznamnější barokní a 
klasicistní hudební skladatelé a jejich dílo)

Seznamuje se s dějinami hudby. 

Hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
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společnosti, kulturním tradicím a zvykům.
Baroko a klasicismus Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
díla světových hudebních skladatelů 

   

Hudební výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý 
zpěv, deklamace, techniky vokálního projevu, jejich individuální využití při zpěvu i 
při společných vokálně instrumentálních aktivitách.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Orientace v notovém záznamu vokální skladby. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Reprodukce tónů a melodií. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Hudební názvosloví. Seznamuje se se základní hudební terminologií. 
Reflexe vlastního vokálního projevu i vokálního projevu ostatních. Reflektuje vokální projev. 
Hlasová hygiena. Hledá možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti. 
Transpozice melodie do zpěvné polohy, využití jiné hudební činnosti. Snaží se o převádění melodií z nezpěvné do zpěvné polohy. 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů a melodií. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě. 
Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Hudební rytmus – realizace písní různého rytmu, praktický nácvik. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Intonace a vokální improvizace. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Zpěv lidových i umělých písní. Interpretuje lidové i populární písně. 
Hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní), Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
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hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a 
počítače, nástrojová improvizace.

1 

Jednoduché hudební formy. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Orientace v notovém záznamu hudby. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Noty, notační programy. Objevuje možnosti záznamu hudby. 
Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 

různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje.

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Nástrojová improvizace. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Hra na nástroje Orffova instrumentáře, drumbeny, boomwhackers. Rozšiřuje své rytmické dovednosti pomocí hudebních nástrojů. 
Pohybový doprovod znějící hudby – vlastní pohybové ztvárnění. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

2 
Hra na tělo. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

2 
Orientace v prostoru. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

2 
Notace. Snaží se vytleskat rytmus podle jednoduchého notového zápisu. 
Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby. Rozpozná některé z tanců různých stylových období. 
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla. Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě. 
Dirigentská schémata, taktovací gesta. Zdokonaluje se v základních dirigentských schématech a taktovacích gestech. 
Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně 
výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, 
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich 
význam pro pochopení hudebního díla.

Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 

Hudební formy romantismu. Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
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utvářenému celku. 
Hudebně dramatické žánry období romantismu. Vnímá vztah hudby a slova, spojení projevu divadelního, hudebního, výtvarného a 

tanečního. 
Hudební nástroje symfonického orchestru. Procvičuje se ve sluchové analýze, rozvíjí své tonální cítění. 
Skladby období romantismu. Procvičuje se ve sluchové analýze, rozvíjí své tonální cítění. 
Interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla, vytváření 
vlastních soudů a preferencí.

Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období. 

Hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i 
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, 
epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost).

Seznamuje se s dějinami hudby. 

Hudba období romantismu (zařazení do kontextu doby, nejvýznamnější světoví i 
čeští romantičtí hudební skladatelé a jejich dílo)

Seznamuje se s dějinami hudby. 

Hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i 
společnosti, kulturním tradicím a zvykům.

Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 

Romantismus. Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
díla světových hudebních skladatelů 

   

Hudební výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Pěvecký a mluvní projev – rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a jednohlasý 
zpěv, deklamace, techniky vokálního projevu, jejich individuální využití při zpěvu i 
při společných vokálně instrumentálních aktivitách.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 

Orientace v notovém záznamu vokální skladby. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
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Reprodukce tónů a melodií. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách. 
Hudební názvosloví. Seznamuje se se základní hudební terminologií. 
Reflexe vlastního vokálního projevu i vokálního projevu ostatních. Reflektuje vokální projev. 
Hlasová hygiena. Hledá možnosti nápravy hlasové nedostatečnosti. 
Transpozice melodie do zpěvné polohy, využití jiné hudební činnosti. Snaží se o převádění melodií z nezpěvné do zpěvné polohy. 
Rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti – reprodukce tónů a melodií. Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě. 
Diatonické postupy v durových a mollových tóninách. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Hudební rytmus – realizace písní různého rytmu, praktický nácvik. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Intonace a vokální improvizace. Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase. 
Zpěv lidových i umělých písní. Interpretuje lidové i populární písně. 
Hra na hudební nástroje – nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písní), 
hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů Orffova instrumentáře, keyboardů a 
počítače, nástrojová improvizace.

Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Jednoduché hudební formy. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Orientace v notovém záznamu hudby. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
1 

Noty, notační programy. Objevuje možnosti záznamu hudby. 
Tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 

různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek pomocí hudebního 
nástroje.

Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Nástrojová improvizace. Reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace. 

Hra na nástroje Orffova instrumentáře, drumbeny, boomwhackers. Rozšiřuje své rytmické dovednosti pomocí hudebních nástrojů. 
Pohybový doprovod znějící hudby – vlastní pohybové ztvárnění. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 

2. 
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Hra na tělo. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
2. 

Orientace v prostoru. Využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách 
2. 

Notace Snaží se vytleskat rytmus podle jednoduchého notového zápisu. 
Pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby. Rozpozná některé z tanců moderních stylových období. 
Pohybové vyjádření hudby v návaznosti na sémantiku hudebního díla. Zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě. 
Dirigentská schémata, taktovací gesta. Ovládá základní dirigentská schémata a taktovaci gesta. 
Orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby – postihování hudebně 
výrazových prostředků, významné sémantické prvky užité ve skladbě (zvukomalba, 
dušemalba, pohyb melodie, pravidelnost a nepravidelnost hudební formy) a jejich 
význam pro pochopení hudebního díla.

Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 

Novodobé hudební formy. Orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku. 

Novodobé hudební žánry hudby klasické i populární. Vnímá vztah hudby a slova, spojení projevu divadelního, hudebního, výtvarného a 
tanečního. 

Moderní hudební nástroje. Procvičuje se ve sluchové analýze, rozvíjí své tonální cítění. 
Interpretace znějící hudby – slovní charakterizování hudebního díla, vytváření 
vlastních soudů a preferencí.

Zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu 
do stylového období. 

Hudba artificiální a nonartificiální, umění a kýč. Rozlišuje a definuje hudbu artificiální a nonartificiální. 
Hudební dílo a jeho autor – hudební skladba v kontextu s jinými hudebními i 
nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, vlastními zkušenostmi (inspirace, 
epigonství, kýč, módnost a modernost, stylová provázanost).

Seznamuje se s dějinami hudby. 

Vážná hudba 20. století, novodobé hudební směry (zařazení do kontextu doby, 
nejvýznamnější světoví i čeští hudební skladatelé a jejich dílo).

Seznamuje se s dějinami hudby. 

Významné osobnosti populární hudby, její vznik a vývoj. Seznamuje se s dějinami hudby. 
Žánry a styly populární hudby. Seznamuje se s dějinami hudby. 
Vážná hudba 20. století. Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
Populární hudba. Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
Moderní hudební styly a žánry – chápání jejich funkcí vzhledem k životu jedince i 
společnosti, kulturním tradicím a zvykům.

V rámci učiva o vzniku populární hudby vnímá souvislost mezi afroamerickými a 
anglosaskými hudebními kořeny a vlivy. 
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Vznik a vývoj populární hudby. V rámci učiva o vzniku populární hudby vnímá souvislost mezi afroamerickými a 
anglosaskými hudebními kořeny a vlivy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
příprava vystoupení, školní besídky 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly v hudbě různých kultur 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
zobrazení vztahů v lidových písních 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor hudebních děl, diskuze nad hudebními díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních hudebních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
život lidí v lidových písních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra na hudební nástroje, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
hudební sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
hudba evropských zemí 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
díla světových hudebních skladatelů 

    

5.21 Výtvarná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 12

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu 1. stupeň

Výtvarná výchova by měla přispět k vytvoření kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i 
minulosti, k rozvoji estetického cítění a tvořivosti. Žáci se seznamují prostřednictvím činností s výrazovými 
prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředky pro 
sebevyjádření.
Nedílnou součástí výuky je hodnocení vlastních i cizích vizuálně obrazných vyjádření.
Výuka směřuje k:
uměleckému osvojování světa
rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu, k sobě samému i k okolnímu 
světu
rozvíjení schopností nonverbálního vyjadřování
2. stupeň
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem 
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Název předmětu Výtvarná výchova
poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci 
vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně 
jedinečné pocity a prožitky.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a 
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné 
prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových 
médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně 
jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

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

1.stupeň
Výtvarná výchova je předmět, který je postaven na tvůrčí a umělecké činnosti žáků. Žáci jsou v průběhu 
předmětu seznámeni s nejrůznějšími výtvarnými technikami, vyučující podporuje tvořivost žáků, jejich 
seberealizaci, rozvoj představivosti a snaží se podpořit estetické vnímání žáků.
Vzdělávací obsah předmětu je realizován především v malbě, kde se žáci učí kombinovat barvy a zkoumají 
jejich vlastnosti. Další technikou je kresba, při které se žáci seznamují s liniemi a tvary jednotlivých 
předmětů. V neposlední řadě využívají žáci techniku plastického vyjádření a grafiky, během které se 
seznamují a řadou materiálů.
Předmět Výtvarná výchova se člení na:
rozvíjení smyslové citlivosti
uplatňování subjektivity
ověřování komunikačních účinků
Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 2. ročníku 1 hodinu týdně, 
ve 3. ročníku 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá v kmenové třídě. Ve výuce jsou využity všechny organizační formy výuky (samostatná, 
párová, skupinová práce i hromadná). Je doplněna návštěvami keramické dílny, kulturních akcí a pořadů s 
výtvarným zaměřením.
2. stupeň
6. ročník: VI.A, VI.B – 2 vyučovací hodiny týdně, VI.C – 1 vyučovací hodina týdně
7. ročník: VI.A, VI.B, VI.C – 1 vyučovací hodina týdně
8. ročník: VI.A, VI.B, VI.C – 1 vyučovací hodina týdně
9. ročník: IX.A, IX.B – 1 vyučovací hodina týdně, IX.C – 2 vyučovací hodiny týdně
Výuka probíhá v odborné učebně, kde jsou žákům k dispozici veškeré výtvarné potřeby.
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Název předmětu Výtvarná výchova
Integrace předmětů • Výtvarná výchova

Kompetence k učení:
• žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 

řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu (učení se prostřednictvím vlastní 
tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy) 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě (rozvíjení tvůrčího potenciálu, 
kultivování projevů a potřeb, utváření hierarchie hodnot)

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti (rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb, 
utváření hierarchie hodnot)

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich (učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající 
se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy)

Kompetence komunikativní:
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje (umění a kultura jako neoddělitelné součásti 
lidské existence)

• rozumí různým typům obrazových materiálů, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění (užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace)

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 
a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, 
pochopení a poznání uměleckých hodnot)

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

Kompetence sociální a personální:
• žák 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 (osobní účast v procesu tvorby, procesu tvorby jako způsob nalézání a vyjadřování 
osobních prožitků i postojů)
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Název předmětu Výtvarná výchova
• 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 (spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a 
poznání uměleckých hodnot)

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají (spoluvytváření vstřícné a podnětné 
atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot)

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
(zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a 
vyjadřování osobních prožitků i postojů)

Kompetence občanské:
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 

uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění (chápání 
umění a kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence)

Kompetence pracovní:
• žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky (bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, průběžné plnění zadaných úkolů)

Kompetence digitální:
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 

zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce (současné výtvarné umění a 
digitální média – počítačová grafika, fotografie, video, animace)

• chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, 
kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání (smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická 
média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě)

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
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Název předmětu Výtvarná výchova
digitálním prostředí jedná eticky (práce s digitálními zařízeními při plnění zadaných úkolů)

Způsob hodnocení žáků 1. stupeň
Hodnocení žáka je nedílnou součástí vyučovacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou 
vazbu, která žákovi poskytne informaci o tom, co zvládá na dobré úrovni, a na jaké oblasti by mohl ještě 
zapracovat. Hodnocení musí být individuální a respektovat žákovi možnosti a schopnosti. Hodnocení je 
prováděno klasifikačním stupněm a je doplněno o slovní hodnocení. Nedílnou součástí hodnocení je také 
sebehodnocení žáků.
Hodnocení žáků učitel vykonává průběžně po celý školní rok. Při této činnosti učitel dodržuje následující 
zásady:
při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům
při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků
podklady získává jednak soustavným sledováním výkonů žáků a jejich připraveností na vyučování, aktivním 
zapojením do výtvarné činnosti
dodržuje zásady klasifikace vyslovené v Klasifikačním řádu školy
při celkovém hodnocení soustředí nikoli na míru vloh či talentu žáka, ale na přístup k práci, aktivitu (aktivní 
žáci jsou kladně hodnoceni)
2. stupeň
žák je hodnocen za úroveň zvládnutí požadovaných výstupů ŠVP,
zejména za vhodnou komunikaci, osobní nasazení a přístup k tvůrčím činnostem – k vlastní tvorbě, vnímání 
a interpretaci výtvarných děl;
při hodnocení jsou vždy zohledněny individuální schopnosti žáka
součástí hodnocení je průběžná žákova práce při vzdělávání, samostatná a skupinová práce

   

Výtvarná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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Výtvarná výchova 1. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Vyhledávání výrazných a zajímavých tvarů, linií, barev, struktur a jejich 
zaznamenávání (kresba, malba, frotáž, otisk, muchláž, modelování, prostorové 
konstrukce)

Rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty, porovnává je a třídí na základě 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ. 

Vytváření jednoduchých náčrtků, modelů Rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty, porovnává je a třídí na základě 
zkušeností, vjemů, zážitků a představ. 

Záznamy autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek, událostí, pohybu v 
čase a prostoru (linií, barvou, tvarem)

Organizuje vlastní výtvarnou práci. 

Zpracování pocitů, zážitků a zkušeností formou kresby, malby, 3D díla Uplatňuje při práci představivost. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
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Výtvarná výchova 1. ročník

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže

   

Výtvarná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Výtvarná výchova 2. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření Rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty, porovnává je a třídí na základě 

vjemů, zážitků a představ. 
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností

V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich 
kombinace. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením Vnímá události různými smysly a vyjadřuje je. 
Osobní postoj v komunikaci Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné 

interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Výtvarná výchova 2. ročník

rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
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Výtvarná výchova 2. ročník

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

   

Výtvarná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozpoznává linie, tvary, barvy. Barva, malba, kresba, prostorová tvorba
Porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ, vjemů, zkušeností Vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje. 
Tvorba z přírodnin Vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje. 
Frotáž Vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje. 
Modelování Vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje. 

Uplatňuje při práci představivost. Inspirace výtvarným dílem, originál, kopie
Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření. 

Představivost Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření. 
Hra a experimenty s tvary, barvami, liniemi a znaky Uvědoměle zachází s některými prostředky a materiály. 
Experimenty s různými běžnými i neobvyklými materiály a nástroji Uvědoměle zachází s některými prostředky a materiály. 
Jednoduché grafické techniky Ovládá základní technické dovednosti. 
Vyhledávání zajímavých detailů a jejich dotváření Uplatňuje při práci představivost. 
Typy vizuálně obrazných vyjádření Na základě vlastní zkušenosti nalézá a pojmenuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil. 
Ilustrace textu Na základě vlastní zkušenosti nalézá a pojmenuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil. 
Volná malba Na základě vlastní zkušenosti nalézá a pojmenuje obsah vizuálně obrazných 
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Výtvarná výchova 3. ročník

vyjádření, která samostatně vytvořil. 
Interpretace výtvarných děl v rámci skupin Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření 1. 
Vysvětlování výsledků vlastní tvorby Na základě vlastní zkušenosti nalézá a pojmenuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
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Výtvarná výchova 3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů 

   

Výtvarná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

408

Výtvarná výchova 4. ročník

• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
kresba Užívá prvky obrazného vyjádření. 
malba Užívá prvky obrazného vyjádření. 
koláž Užívá prvky obrazného vyjádření. 
frotáž Užívá prvky obrazného vyjádření. 
otisky Užívá prvky obrazného vyjádření. 
barevná škála Rozlišuje, porovnává a třídí barvy a tvary. 
vytváření jednoduchých plošných kompozic z geometrických tvarů Rozlišuje, porovnává a třídí barvy a tvary. 
vyhledávání, pojmenovávání a uplatňování linií, barev, struktur, světla, kontrastu, 
kompozice ve vlastní výtvarné tvorbě

Rozpozná základní vlastnosti a vztahy (velikost, kontrast) a uplatňuje je ve vlastní 
tvorbě. 

experimentování s výtvarnými vyjadřovacími prostředky Projevuje svoji osobitost a fantazii. 
hledání vhodných forem pro vyjádření obsahu v ploše a prostoru Projevuje svoji osobitost a fantazii. 

Projevuje svoji osobitost a fantazii. práce s přírodním materiálem
Pracuje v plošné, objemové a prostorové tvorbě. 
Projevuje svoji osobitost a fantazii. oděvy
Pracuje v plošné, objemové a prostorové tvorbě. 

záznamy autentických smyslových zážitků, emocí a myšlenek (hledání jejich 
podobností a odlišností)

Umí vyjádřit smyslové prožitky pomocí výtvarných technik. 

keramika Pracuje v plošné, objemové a prostorové tvorbě. 
trojrozměrné objekty Pracuje v plošné, objemové a prostorové tvorbě. 
návštěva muzeí a galerií Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace. 
základní stavební slohy a jejich výzdoba Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace. 
ověřování vlivu vlastních činností na okolí (výstavy výtvarných prací, realizace 
výtvarných projektů, příprava výzdoby školy)

Dokáže popsat výtvarná díla a vyjádřit svůj vlastní názor na ně. 

seznámení s výtvarnými technikami typickými pro jednotlivé éry umění Dokáže popsat výtvarná díla a vyjádřit svůj vlastní názor na ně. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Výtvarná výchova 4. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Výtvarná výchova 4. ročník

hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů 

   

Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
kresba Užívá prvky obrazného vyjádření. 
malba Užívá prvky obrazného vyjádření. 
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Výtvarná výchova 5. ročník

koláž Užívá prvky obrazného vyjádření. 
frotáž Užívá prvky obrazného vyjádření. 
otisky Užívá prvky obrazného vyjádření. 
nauka o barvě Rozlišuje, porovnává a třídí barvy a tvary. 
plošné kompozice Rozpozná základní vlastnosti a vztahy (velikost, kontrast) a uplatňuje je ve vlastní 

tvorbě. 
hry s barvou a linií Rozpozná základní vlastnosti a vztahy (velikost, kontrast) a uplatňuje je ve vlastní 

tvorbě. 
Projevuje svoji osobitost a fantazii. záznamy smyslových prožitků a emocí
Umí vyjádřit smyslové prožitky pomocí výtvarných technik. 

návrh textilie Projevuje svoji osobitost a fantazii. 
vlastní ilustrace Projevuje svoji osobitost a fantazii. 
napodobování a dotváření Projevuje svoji osobitost a fantazii. 
příprava výzdoby třídy/školy Projevuje svoji osobitost a fantazii. 
sochařství Pracuje v plošné, objemové a prostorové tvorbě. 
vánoční dekorace, ozdoby Pracuje v plošné, objemové a prostorové tvorbě. 

Dokáže popsat výtvarná díla a vyjádřit svůj vlastní názor na ně. návštěva muzeí a galerií
Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 
ke zdroji inspirace. 

realizace výtvarných projektů Dokáže popsat výtvarná díla a vyjádřit svůj vlastní názor na ně. 
základní stavební slohy a jejich výzdoba Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace. 
práce s uměleckým dílem Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Výtvarná výchova 5. ročník

ochrana životního prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
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Výtvarná výchova 5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů 

   

Výtvarná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 
statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 
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Výtvarná výchova 6. ročník

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

Zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 
zaznamenává podněty z představ a fantazie. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 
pro vlastní tvůrčí záměry

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí 
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Výtvarná výchova 6. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Výtvarná výchova 6. ročník

výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů 

   

Výtvarná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 
statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 
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Výtvarná výchova 7. ročník

ve statickém i dynamickém vyjádření
Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

Zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 
zaznamenává podněty z představ a fantazie. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 
pro vlastní tvůrčí záměry

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Výtvarná výchova 7. ročník

vliv průmyslu na životní prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
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Výtvarná výchova 7. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů 

   

Výtvarná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 
statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
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Výtvarná výchova 8. ročník

barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření

různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

Zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 
zaznamenává podněty z představ a fantazie. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 
pro vlastní tvůrčí záměry

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
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Výtvarná výchova 8. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Výtvarná výchova 8. ročník

vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů 

   

Výtvarná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 
statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
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vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření

uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

Zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 
zaznamenává podněty z představ a fantazie. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 
pro vlastní tvůrčí záměry

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

425

Výtvarná výchova 9. ročník

vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů 

    

5.22 Výtvarná výchova RVMPP 
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Název předmětu Výtvarná výchova RVMPP
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem 

poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci 
vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně 
jedinečné pocity a prožitky.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a 
interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 
představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné 
prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových 
médiích. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně 
jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.

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

6. ročník: 1 vyučovací hodina týdně
7. ročník: 1 vyučovací hodina týdně
8. ročník: 1 vyučovací hodina týdně
9. ročník: 2 vyučovací hodiny týdně

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

Kompetence k učení:
• žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a 

řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu (učení se prostřednictvím vlastní 
tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy) 

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě (rozvíjení tvůrčího potenciálu, 
kultivování projevů a potřeb, utváření hierarchie hodnot)

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti (rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb, 
utváření hierarchie hodnot)

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich (učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající 
se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy)
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Název předmětu Výtvarná výchova RVMPP
Kompetence komunikativní:

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 
diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje (umění a kultura jako neoddělitelné součásti 
lidské existence)

• rozumí různým typům obrazových materiálů, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění (užívání jazyka umění jako 
svébytného prostředku komunikace)

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 
a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, 
pochopení a poznání uměleckých hodnot)

Kompetence sociální a personální:
• žák 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 (osobní účast v procesu tvorby, procesu tvorby jako způsob nalézání a vyjadřování 
osobních prožitků i postojů)

• 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 (spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a 
poznání uměleckých hodnot)

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají (spoluvytváření vstřícné a podnětné 
atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot)

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
(zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a 
vyjadřování osobních prožitků i postojů)

Kompetence občanské:
• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 

uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění (chápání 
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Název předmětu Výtvarná výchova RVMPP
umění a kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence)

Kompetence pracovní:
• žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky (bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, průběžné plnění zadaných úkolů)

Kompetence digitální:
• využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či 

zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce (současné výtvarné umění a 
digitální média – počítačová grafika, fotografie, video, animace)

• chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, 
kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání (smyslové účinky vizuálně 
obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická 
média, reklama; výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě)

• předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho 
tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v 
digitálním prostředí jedná eticky (práce s digitálními zařízeními při plnění zadaných úkolů)

Způsob hodnocení žáků žák je hodnocen za úroveň zvládnutí požadovaných výstupů ŠVP, zejména za vhodnou komunikaci, osobní 
nasazení a přístup k tvůrčím činnostem – k vlastní tvorbě, vnímání a interpretaci výtvarných děl; při 
hodnocení jsou vždy zohledněny individuální schopnosti žáka, součástí hodnocení je průběžná žákova práce 
při vzdělávání, samostatná a skupinová práce. 

   

Výtvarná výchova RVMPP 6. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
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Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 
statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

Zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 
zaznamenává podněty z představ a fantazie. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizovanédramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění pro 
vlastní tvůrčí záměry

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
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komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

vizuálně obrazných vyjádření. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích

   

Výtvarná výchova RVMPP 7. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 
statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

Zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 
zaznamenává podněty z představ a fantazie. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 
pro vlastní tvůrčí záměry

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 
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Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů

   

Výtvarná výchova RVMPP 8. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 
statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

Zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 
zaznamenává podněty z představ a fantazie. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření. 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 
pro vlastní tvůrčí záměry

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 
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Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc
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Výtvarná výchova RVMPP 8. ročník RVMPP

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů

   

Výtvarná výchova RVMPP 9. ročník RVMPP

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální
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Výtvarná výchova RVMPP 9. ročník RVMPP

Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém 
průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve 
statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – 
vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, 
barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) 
ve statickém i dynamickém vyjádření

Vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání 
a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních 
uměleckých druhů (hudebních, dramatických)

Zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, 
zaznamenává podněty z představ a fantazie. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 
fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama; výběr, kombinace 
a variace ve vlastní tvorbě

Zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová 
grafika, fotografie, video, animace. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a 
vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 

Typy vizuálně obrazných vyjádření – – hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, 
skulptura, plastika, animovaný film, komiks, fotografie, elektronický obraz, reklama, 
vizualizované dramatické akce, komunikační grafika; rozlišení, výběr a uplatnění 
pro vlastní tvůrčí záměry

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 
haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, 
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a 
vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku. 

Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně 
obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a 
kulturní souvislosti

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází 
při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. 

Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; důvody vzniku 
odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a 
přejatých), kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 
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Výtvarná výchova RVMPP 9. ročník RVMPP

Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – utváření a uplatnění 
komunikačního obsahu; vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním 
záměru autora; prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace

Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
proměny ekosystémů v různých ročních obdobích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
vliv průmyslu na životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ochrana životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
témata vody, země, vzduchu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
společná příprava výstavy, vernisáže
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
školní časopis, plakát, výstava, vernisáž
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
umění různých etnických skupin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
rozdíly výtvarného umění v různých kulturách
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vztahy v rodině, v kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozbor uměleckých děl, diskuze nad výtvarnými díly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce v pracovních skupinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
originalita, realizace vlastních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
respektování práce ostatních a vzájemná pomoc
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Výtvarná výchova RVMPP 9. ročník RVMPP

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
práce dospělých ve výtvarných pracích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
hra s barvou, relaxace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, barev a pojmenování tvarů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
výběr a zvládání správného výtvarného postupu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
výtvarné sebevyjádření, rozvoj vlastního vkusu, hodnocení výsledků tvořivé činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
plánování a spolupráce
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
poznávání lidového výtvarného umění
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
události ze života školy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
život v zahraničí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
zvyky a tradice Evropanů
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5.23 Tělesná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu 1. stupeň

Vyučovací předmět Tělesná výchova je realizován třemi tematickými okruhy:
činnosti ovlivňující zdraví – význam především pro zdraví a pohyb žáka, rozvoj pohyblivosti, koordinace, 
síly, vytrvalosti a také hygieny při TV
činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, míčové hry, základy atletiky, sportovní 
hry, plavání, lyžování a bruslení
činnosti podporující pohybové učení – žáci si osvojí chování a principy fair play během míčových a 
pohybových aktivit
Tělesná výchova postupně směřuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, 
jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu 
pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů.
2. stupeň
Vyučovací předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví 
směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání 
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové 
vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je 
schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti. 
Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 
pohybového učení - v povinné tělesné výchově, Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy 
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Název předmětu Tělesná výchova
stávají kompenzační a vyrovnávacícvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách 
tělesné výchovy.

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

1. stupeň
Tělesná výchova je předmět, který je zaměřen na podporu fyzické zdatnosti a kondice žáků. Žáci jsou v 
průběhu hodin tělesné výchovy seznámení s velkou škálou pohybových aktivit, mezi které spadají základy 
gymnastiky, míčové a pohybové hry, kondiční cvičení, atletika a bruslení.
Žáci využívají k pohybovým aktivitám školní tělocvičny, hřiště, zimní stadion a volnou přírodu.
Obsah předmětu je převážně vyučován v tematických blocích (gymnastika, psychomotorika, rytmické a 
kondiční cvičení, atletika, pohybové a sportovní hry, plavání, bruslení, turistika). Do hodin tělesné výchovy 
jsou zařazována průpravná, vyrovnávací a posilovací cvičení.
Předmět se člení na:
činnosti ovlivňující zdraví
činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
činnosti podporující pohybové učení
Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 5. ročníku 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá převážně v prostorách tělocvičny, hřiště a školního areálu, popřípadě na jiných sportovištích 
či v terénu. Výuka plavání probíhá v plaveckém bazénu. Výuka bruslení probíhá v krasobruslařské hale. 
Výuka je doplněná turistikou a pobytem v přírodě.
2. stupeň
Předmět Tělesná výchova je vyučován v 1. – 9. ročníku s dotací dvě hodiny týdně. Výuka probíhá ve 
skupinách žáků rozdělených podle věku a pohlaví v tělocvičnách a na sportovních hřištích vybavených 
vhodnými výukovými pomůckami a nářadím. Aktivity a oděv žáků jsou přizpůsobeny vlivům počasí a volbě 
sportoviště.
Zájemci z řad 7. ročníku absolvují lyžarský nebo snowboardový kurz.

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:

• ovládá tělocvičné názvosloví 
• dokáže zhodnotit svůj pokrok v pohybových dovednostech v porovnání se svým předchozím 

výsledkem a s výsledkem druhých 
• cvičí podle jednoduchého popisu (schématu) 

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

Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu Tělesná výchova
• žáci sami dokáží vyřešit problém při nesportovním chování 
• zorganizuje jednoduché pohybové činnosti pro zbytek třídy 

Kompetence komunikativní:
• ovládá tělocvičné názvosloví
• naslouchá svým spolužákům a přijímali názor druhých týkající se jejich vlastního výkonu
• dokáže spolupracovat a komunikovat ve skupinách 

Kompetence sociální a personální:
• preferuje fair-play chování a podporuje týmového ducha 
• dodržuje pravidla a bezpečného chování nejen vůči své osobě, ale i vůči druhým 

Kompetence občanské:
• dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon i výkon druhých 
• dokáže se zodpovědně rozhodovat v závislosti na dané situaci 

Kompetence pracovní:
• dodržuje stanovená pravidla nejen při pohybu ale i při používání nářadí a vybavení při daných 

sportovních aktivitách 
• uplatňuje hygienické návyky

Způsob hodnocení žáků 1. stupeň
Hodnocení výkonu žáka je nedílnou součástí vzdělávací procesu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi 
zpětnou vazbu týkající se jeho výkonu, jeho silných i slabých stránek. Hodnocení musí být individuální a 
respektovat žákovi možnosti a schopnosti. Hodnocení je prováděno klasifikačním stupněm a je doplněno o 
slovní hodnocení. Nedílnou součástí hodnocení je také sebehodnocení žáků.
Hodnocení žáků učitel vykonává průběžně po celý školní rok. Při této činnosti učitel dodržuje následující 
zásady:
při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům
při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků
podklady získává jednak soustavným sledováním výkonů žáků a jejich připraveností na vyučování, aktivním 
zapojením do všech pohybových činností
dodržuje zásady klasifikace vyslovené v Klasifikačním řádu školy
2. stupeň
Žáci jsou hodnoceni na základě účasti, aktivní činnosti v hodinách, a zvládnutí pohybových aktivit a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

444

Název předmětu Tělesná výchova
sportovních her. Hodnocení zohledňuje pohybové schopnosti a možnosti žáků, jejich motivaci a snahu o 
rozvoj dovedností.

   

Tělesná výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Komunikace, organizace Osvojí si pokyny, signály, povely a smluvená gesta učitele, názvosloví. 
Zdravotně zaměřené činnosti a hygiena pohybu Ví, že pravidelný pohyb je zdravý. 
Pravidla fair play Zná základní pravidla chování a bezpečnosti při sportu a pohybových aktivitách. 
Pohybové hry Zná význam průpravných cvičení. 
Rytmická cvičení Reaguje pohybem na hudbu. 
Základy atletiky Zvládá základní techniku běhu, skok z místa, hod míčkem. 
Základy sportovních her Osvojí si manipulaci s míčem, házení a chytání. 
Bruslení Zvládá chůzi po ledě s oporou i bez, vstoupí na led s dopomocí i bez, umí se 

pohybovat s bruslemi i mimo led. 
Pohybové a skupinové hry s důrazem na spolupráci Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích

   

Tělesná výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 
Příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti 

Zdravotně zaměřené činnosti spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti 

Hygiena, bezpečnost uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

Poznatky a informace o TV a sportu, příprava organismu uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

Pohybové hry zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 

Základy gymnastiky zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 

Základy atletiky zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 

Základy sportovních her zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
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jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 
Turistika zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 
Plavání zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 
Bruslení zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 
Komunikace, organizace spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
Zásady jednání a chování reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 
Bezpečnost reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

448

Tělesná výchova 2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 

   

Tělesná výchova 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Učivo ŠVP výstupy
Dodržuje zásady správného držení těla. 
Dodržuje zásady správného držení těla 1. 

Hygiena

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizace. 
Dodržuje zásady správného držení těla. 
Dodržuje hygienické zásady – nosí převlečení na TV. 

Bezpečnost

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizace. 
Význam pohybu pro zdraví Dodržuje zásady správného držení těla. 

Dodržuje zásady správného držení těla. Zdravotně zaměřené činnosti
Dodržuje zásady správného držení těla 1. 
Dodržuje hygienu při různých pohybových aktivitách. Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí
Dodržuje hygienu při různých pohybových aktivitách 1 

Příprava organismu Zvládá přípravu organismu před i po pohybové činnosti. 
Zvládá přípravu organismu před i po pohybové činnosti. 
Zvládá osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je dokáže aplikovat 1 

Sportovní hry

Zvládá osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je dokáže aplikovat. 
Zvládá přípravu organismu před i po pohybové činnosti. Atletika
Zvládá osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je dokáže aplikovat 1 
Zvládá osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je dokáže aplikovat 1 Gymnastika
Zvládá osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je dokáže aplikovat. 
Tvořivě vyjádří rytmus a melodii pohybem. Rytmické a kondiční formy cvičení
Zvládá osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je dokáže aplikovat. 
Rozvíjí základní plavecké dovednosti a techniky 1 Plavání
Rozvíjí základní plavecké dovednosti a techniky. 

Hygiena při TV Dodržuje hygienické zásady – nosí převlečení na TV. 
Pohybové hry Zvládá osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je dokáže aplikovat 1 
Turistika Zvládá osvojené pohybové dovednosti a tvořivě je dokáže aplikovat 1 
Základy sportovních her Chápe týmovou spolupráci. 
Turistika a pobyt v přírodě Chápe týmovou spolupráci. 
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Základní povely a pokyny Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizace. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

451

Tělesná výchova 3. ročník

kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 

   

Tělesná výchova 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
pohybové aktivity Pravidelně se pohybuje. 

Pravidelně se pohybuje. 
Osvojuje si pohybové dovednosti. 
Dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla. 

bruslení

Zná možnosti pohybových a sportovních aktivit ve škole a místě bydliště. 
Pravidelně se pohybuje. turistika
Zná možnosti pohybových a sportovních aktivit ve škole a místě bydliště. 

atletika Dokáže zhodnotit pohybovou činnost jiné osoby. 
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Osvojí si tělovýchovné názvosloví. 
Změří pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky. 
Zvyšuje svoji kondici. 
Zařazuje do činností korektivní cvičení jako prevenci jednostranného zatížení. kondiční cvičení
Zvyšuje svoji kondici. 
Dokáže zhodnotit pohybovou činnost jiné osoby. 
Dodržuje pravidla her a soutěží. 
Organizuje pohybové činnosti a soutěže. 

sportovní hry

Projevuje samostatnost a vůli při zlepšení své zdatnosti. 
Osvojí si tělovýchovné názvosloví. 
Organizuje pohybové činnosti a soutěže. 

pohybové a míčové hry

Projevuje samostatnost a vůli při zlepšení své zdatnosti. 
Zařazuje do činností korektivní cvičení jako prevenci jednostranného zatížení. posilovací cvičení
Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu cvičení. 
Osvojuje si pohybové dovednosti. 
Osvojí si tělovýchovné názvosloví. 

gymnastika

Zná možnosti pohybových a sportovních aktivit ve škole a místě bydliště. 
Osvojuje si pohybové dovednosti. šplh
Dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla. 

pohybové hry Vytváří varianty osvojených pohybových her. 
Vytváří varianty osvojených pohybových her. netradiční nářadí a náčiní
Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu cvičení. 
Organizuje pohybové činnosti a soutěže. 
Vytváří varianty osvojených pohybových her. 
Reaguje na pokyny k pohybové činnosti. 

míčové hry

Reaguje na porušování pravidel. 
Dokáže zhodnotit pohybovou činnost jiné osoby. 
Dodržuje pravidla her a soutěží. 

závodivé hry

Organizuje pohybové činnosti a soutěže. 
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Reaguje na porušování pravidel. 
Při pohybových činnostech respektuje opačné pohlaví. 

cvičení s míči Reaguje na pokyny k pohybové činnosti. 
Adaptuje se na vodní prostředí. 
Osvojí si základy plaveckých dovedností a hygienu plavání. 

plavecký výcvik

Osvojí si vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 

   

Tělesná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pravidelně se pohybuje. pohybové aktivity
Organizuje pohybové činnosti a soutěže. 

bruslení Pravidelně se pohybuje. 
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Osvojuje si pohybové dovednosti. 
Zná možnosti pohybových a sportovních aktivit ve škole a místě bydliště. 
Pravidelně se pohybuje. turistika
Zná možnosti pohybových a sportovních aktivit ve škole a místě bydliště. 
Dokáže zhodnotit pohybovou činnost jiné osoby. 
Zvyšuje svoji kondici. 
Osvojí si tělovýchovné názvosloví. 

atletika

Změří pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky. 
Zvyšuje svoji kondici. kondiční cvičení
Zařazuje do činností korektivní cvičení jako prevenci jednostranného zatížení. 01 
Dokáže zhodnotit pohybovou činnost jiné osoby. 
Projevuje samostatnost a vůli při zlepšení své zdatnosti. 
Dodržuje pravidla her a soutěží. 

sportovní hry

Organizuje pohybové činnosti a soutěže. 
Projevuje samostatnost a vůli při zlepšení své zdatnosti. pohybové a míčové hry
Vytváří varianty osvojených pohybových her. 
Zařazuje do činností korektivní cvičení jako prevenci jednostranného zatížení. 01 posilovací cvičení
Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu cvičení. 
Osvojí si tělovýchovné názvosloví. 
Osvojuje si pohybové dovednosti. 

gymnastika

Zná možnosti pohybových a sportovních aktivit ve škole a místě bydliště. 
Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu cvičení. netradiční nářadí a náčiní
Vytváří varianty osvojených pohybových her. 
Pravidelně se pohybuje. cvičení na nářadí
Cvičí podle jednoduchého nákresu a popisu cvičení. 
Pravidelně se pohybuje. šplh
Osvojuje si pohybové dovednosti. 

Základní bezpečnostní pokyny Dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla. 
Bezpečnost práce s nářadím a vybavením tělocvičny Dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla. 
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Dodržování osobní hygieny Dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla. 
Dokáže zhodnotit pohybovou činnost jiné osoby. 
Dodržuje pravidla her a soutěží. 
Reaguje na porušování pravidel. 

Závodivé hry

Při pohybových činnostech respektuje opačné pohlaví. 
Reaguje na pokyny k pohybové činnosti. 
Reaguje na porušování pravidel. 
Vytváří varianty osvojených pohybových her. 

Míčové hry

Organizuje pohybové činnosti a soutěže. 
Cvičení s míči Reaguje na pokyny k pohybové činnosti. 

Adaptuje se na vodní prostředí. 
Osvojí si základy plaveckých dovedností a hygienu plavání. 

Plavání

Osvojí si vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 

   

Tělesná výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Základní poznatky o TV a sportu Získá základní návyky umožňující samostatný pohybový režim, uvědomuje si 

zdravotní význam pohybu. 
Organizace, hygiena a bezpečnost Získá základní návyky umožňující samostatný pohybový režim, uvědomuje si 

zdravotní význam pohybu. 
Základy orientace v prostoru Je schopen opakovat předvedené cviky a seznamuje se s jejich významem. 
Sportovní hry a pohybové aktivity Usiluje o zlepšení pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně 

zdokonalování základních lokomocí. 
Pohybová průprava Postupně si osvojuje dovednosti související se základy pohybové průpravy. 
Průpravná, koordinační a vyrovnávací cvičení Seznamuje se s kompenzačními a relaxačními technikami. 
Bezpečnost při pohybových činnostech Odmítá návykové látky neslučitelné se zdravím a sportem. 
Péče o zdraví a poskytování první pomoci Přizpůsobuje pohybovou činnost novým podmínkám, např. kvalitě ovzduší. 
Péče o zdraví a základy poskytování první pomoci Je seznámen a snaží se uplatňovat základní zásady poskytování první pomoci. 
Bezpečný pohyb ve školním i mimoškolním prostoru Uplatňuje pravidla bezpečného a ohleduplného chování v různém prostředí 

(sportoviště, příroda, silniční provoz, atd.) 
Sportovní a pohybové hry Zvládá v souladu se svými individuálními předpoklady osvojované pohybované 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Základy gymnastiky Zvládá v souladu se svými individuálními předpoklady osvojované pohybované 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Základy atletiky Zvládá v souladu se svými individuálními předpoklady osvojované pohybované 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Turistika a rekreační činnosti Zvládá v souladu se svými individuálními předpoklady osvojované pohybované 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Základy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem Zvládá v souladu se svými individuálními předpoklady osvojované pohybované 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Průpravná, kompenzační a koordinační cvičení Zvládá v souladu se svými individuálními předpoklady osvojované pohybované 

dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Posuzování a měření výkonu Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti. 
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Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti. Komunikace a spolupráce v TV
Ve školních podmínkách si osvojuje základní olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu. 

Komunikace v TV Osvojuje si odbornou terminologii na úrovni cvičence, diváka. 
Osvojuje si odbornou terminologii na úrovni cvičence, diváka. 
Seznamuje se s právy a povinnostmi vyplývajícími z role hráče, diváka. 

Pravidla osvojovaných pohybových činností

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a snaží se je následovat. 
Zásady jednání fair play a chování v různém prostředí a při různých činnostech Ve školních podmínkách si osvojuje základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu. 

Organizace prostoru a pohybových činností Dohodne se na spolupráci vedoucí k úspěchu družstva a snaží se jí dodržovat. 
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech Seznamuje se s právy a povinnostmi vyplývajícími z role hráče, diváka. 
Pravidla osvojovaných her Podílí se na spolurozhodování osvojovaných her a soutěží. 
Zásady jednání fair play Podílí se na spolurozhodování osvojovaných her a soutěží. 
Měření výkonu Zapisuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách. 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení. 
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV

Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení. 
Cvičení s ohledem na hendikep Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení. 
Vyrovnávací cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Kompenzační cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Koordinační cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 

   

Tělesná výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví Samostatně organizuje svůj pohybový režim, uvědomuje si zdravotní význam 

pohybu. 
Organizace, hygiena a bezpečnost Samostatně organizuje svůj pohybový režim, uvědomuje si zdravotní význam 

pohybu. 
Samostatně organizuje svůj pohybový režim, uvědomuje si zdravotní význam 
pohybu. 

Poznatky o TV a sportu

Osvojují si odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. 
Zdravotně orientovaná činnost Snaží se o zlepšení své tělesné zdatnosti. 
Průpravná a koordinační cvičení Dle svých individuálních předpokladů, volí vhodný rozvojový program. 
Pohybová průprava Postupně si osvojuje dovednosti související se základy pohybové průpravy. 
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Průpravná, kompenzační a vyrovnávací cvičení Seznamuje se s kompenzačními a relaxačními technikami. 
Relaxační cvičení Seznamuje se s kompenzačními a relaxačními technikami. 

Odmítá návykové látky neslučitelné se zdravím a sportem. Hygiena a bezpečnost
Přizpůsobuje pohybovou činnost novým podmínkám, např. kvalitě ovzduší. 

Bezpečnost při pohybových činnostech Uplatňuje vhodné a bezpečné chování v různém prostředí (sportoviště, příroda, 
silniční provoz, atd.). 

Péče o zdraví a poskytování první pomoci Snaží se předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. 
Pohybové hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Gymnastika Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Průpravná, kompenzační, koordinační cvičení Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Úpoly Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Atletika Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Sportovní hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Turistika, cykloturistika a pobyt v přírodě Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Lyžování, snowboarding Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 

aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech. 
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a označí příčiny nedostatku. Posuzování a měření výkonu
Zapisuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách. 
Osvojují si odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. Komunikace a spolupráce v TV
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a označí příčiny nedostatku. 
Osvojují si odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. Pravidla osvojovaných pohybových činností
Respektuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
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organizátora. 
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. 
Je schopen dle svých individuálních znalostí a dovedností provést a interpretovat 
pohybové činnosti. 
Svým jednáním se snaží naplňovat základní olympijské myšlenky : čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu. 

Zásady jednání fair play

Podílí se na spolurozhodování osvojovaných her a soutěží. 
Komunikace a spolupráce Svým jednáním se snaží naplňovat základní olympijské myšlenky : čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu. 
Svým jednáním se snaží naplňovat základní olympijské myšlenky : čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu. 
Respektuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora. 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech

Podílí se na spolurozhodování osvojovaných her a soutěží. 
Organizace prostoru a pohybových činností Dohodne se na spolupráci vedoucí k úspěchu družstva a snaží se jí dodržovat. 
Posuzování pohybových činností Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony. 
Pravidla osvojovaných her Podílí se na spolurozhodování osvojovaných her a soutěží. 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení. 
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV

Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení. 
Cvičení s ohledem na hendikep Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení. 
Vyrovnávací cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Kompenzační cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

464

Tělesná výchova 7. ročník

provedení. 
Koordinační cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 

   

Tělesná výchova 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví Samostatně organizuje svůj pohybový režim, uvědomuje si zdravotní význam 

pohybu 
Samostatně organizuje svůj pohybový režim, uvědomuje si zdravotní význam 
pohybu 
Užívá odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. 

Poznatky o TV a sportu

Podle svých individuálních předpokladů volí vhodný rozvojový program. 
Organizace, hygiena a bezpečnost Samostatně organizuje svůj pohybový režim, uvědomuje si zdravotní význam 
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pohybu 
Snaží se o zlepšení své tělesné zdatnosti. Průpravná a koordinační cvičení
Postupně si osvojuje dovednosti související se základy pohybové průpravy. 

Relaxační a kompenzační cvičení Využívá základní kompenzační a relaxační techniky. 
Zásady jednání a fair play Odmítá návykové látky neslučitelné se zdravím a sportem. 
Péče o zdraví Odmítá návykové látky neslučitelné se zdravím a sportem. 
Poznání o TV a sportu Odmítá návykové látky neslučitelné se zdravím a sportem. 
Hygiena a bezpečnost Dokáže přizpůsobit pohybovou činnosti novým podmínkám, např. kvalitě ovzduší. 
Péče o zdraví a poskytování první pomoci Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí (sportoviště, 

příroda, silniční provoz, ...). 
Bezpečné a ohleduplné chování při pohybových činnostech Snaží se předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. 
Pohybové hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Gymnastika Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Cvičení s hudbou Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Průpravná, koordinační a kompenzační cvičení Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Kondiční cvičení Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Úpolové hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Atletika Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Sportovní hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Turistika, cykloturistika a pobyt v přírodě Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti 

a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Základy pravidel sportovních her Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a označí příčiny nedostatku. 
Posuzování a měření výkonu Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a označí příčiny nedostatku. 
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Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je. 
Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže, podílí se na jejich organizaci. 
Zapisuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci. 
Užívá odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. Komunikace a spolupráce v TV
Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti a označí příčiny nedostatku. 

Pravidla pohybových činností Užívá odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. 
Ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu. 
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 
diváka. 

Zásady jednání fair play

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže, podílí se na jejich organizaci. 
Komunikace a spolupráce Ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 

pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu. 
Ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu. 
Dohodne se na spolupráci vedoucí k úspěchu družstva a snaží se jí dodržovat. 
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 
diváka. 
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je. 

Pravidla osvojovaných pohybových činností

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže, podílí se na jejich organizaci. 
Ve školních podmínkách naplňuje základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, 
pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu. 
Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, 
diváka. 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže, podílí se na jejich organizaci. 
Dohodne se na spolupráci vedoucí k úspěchu družstva a snaží se jí dodržovat. Organizace prostoru a pohybových činností
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je. 
Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení. Pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah TV
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
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provedení. 
Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení. 

Vyrovnávací cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Kompenzační cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Koordinační cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Cvičení s ohledem na hendikep Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 

   

Tělesná výchova 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy
Podpora a ochrana fyzického a duševního zdraví Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. 
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. 
Osvojují si odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. 

Poznatky o TV a sportu

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí. 
Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem. 

Hygiena

Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové 
aktivity. 

Organizace a bezpečnost Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí. 

Průpravná a koordinační cvičení Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí. 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 

Kondiční cvičení

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí. 
Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a o rozvoj pohybových 
dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování základních 
lokomocí. 
Odmítá návykové látky neslučitelné se zdravím a sportem. 

Zásady jednání a fair play

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
Organizace Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení, využívá základní 

kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy. 
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Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Kompenzační cvičení

Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení, využívá základní 
kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy. 

Relaxační cvičení Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její ukončení, využívá základní 
kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy. 

Poznání o TV a sportu Odmítá návykové látky neslučitelné se zdravím a sportem. 
Péče o zdraví a poskytování první pomoci Uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu 

raněného. 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 

Turistika a cykloturistika

Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu chápe zásady 
zatěžování, jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti. 

Posuzování a měření tělesné zdatnosti Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu chápe zásady 
zatěžování, jednoduchými zadanými testy změří úroveň své tělesné zdatnosti. 

Průpravná cvičení Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 

Koordinační cvičení

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Úpolové hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 

Pohybové hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 

Gymnastika Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 

Atletika Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 
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které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Sportovní hry Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybované dovednosti, 

které aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. 
Odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu Zhodnotí provedení osvojované pohybové činnosti a určí příčiny nedostatku. 

Zhodnotí provedení osvojované pohybové činnosti a určí příčiny nedostatku. Posuzování a měření výkonu
Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
Osvojují si odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka. Komunikace a spolupráce v TV
Zhodnotí provedení osvojované pohybové činnosti a určí příčiny nedostatku. 
Ve školních podmínkách si osvojuje základní olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu. 

Zásady jednání fair play

Seznamuje se s právy a povinnostmi vyplývajícími z role hráče, rozhodčího, diváka. 
Komunikace a spolupráce Ve školních podmínkách si osvojuje základní olympijské myšlenky – čestné 

soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu. 
Ve školních podmínkách si osvojuje základní olympijské myšlenky – čestné 
soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu. 
Seznamuje se s právy a povinnostmi vyplývajícími z role hráče, rozhodčího, diváka. 
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí. 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
Dohodne se na spolupráci vedoucí k úspěchu družstva a snaží se jí dodržovat. Organizace prostoru a pohybových činností
Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí. 
Dohodne se na spolupráci vedoucí k úspěchu družstva a snaží se jí dodržovat. 
Seznamuje se s právy a povinnostmi vyplývajícími z role hráče, rozhodčího, diváka. 

Pravidla osvojovaných pohybových činností

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 
Pohybové činnosti v návaznosti navzdělávací obsah TV Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení. 
Vyrovnávací cvičení Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení. 

Cvičení s ohledem na hendikep Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
využití ekosystémů k aktivnímu odpočinku a relaxaci (vycházky, turistika, cyklistika, hry) 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a její ochraně 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší) 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
práce s propagačními materiály (výsledkové listiny na nástěnkách a webových stránkách školy), sledování sportovních událostí v médiích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vnímání zdraví jako nejvyšší hodnoty, pravdomluvnost, odsouzení nesportovního chování, respekt k autoritě a soupeři, ochota nezištně pomáhat 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
zdokonalování komunikace, rozvoj sportovní terminologie 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
rozvoj herní kreativity, vedení rozcvičky, vyjádření hudby pohybem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha, respekt k autoritě rozhodčího 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
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Tělesná výchova 9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení herních situací 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy, fair play
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem žáků o sportovní dění v Evropě a ve světě (ME, MS, OH), kritické vnímání osobnosti sportovce jako vzoru pro děti a mládež 

    

5.24 Výchova ke zdraví 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

      Povinný Povinný    

   

Název předmětu Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet 

a chránit zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Žáci si 
upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat 
škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích. 
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Název předmětu Výchova ke zdraví
Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích 
mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv 
dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví.

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

Povinný předmět výchova ke zdraví se vyučuje v 7. a 8. ročníku s jednohodinovou dotací.

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
Kompetence k učení:

• samostatně či v kooperaci s ostatními žáky formulují myšlenky
• samostatně vyhledávat v různých pramenech potřebné informace týkající se problematiky 

fyzického, psychického a sociálního zdraví člověka, propojovat s poznatky z biologie a výchovy 
občanství a využívat je ve svém dalším studiu

• poznávat vztahy mezi lidmi
• naučit se vyhledávat věrohodné zdroje informací, nepodléhat moderním trendům v oblasti péče o 

zdraví
Kompetence k řešení problémů:

• vyjádřit či formulovat problém, myšlenku, řešení
• hledat, navrhovat či používat různé metody, informace nebo nástroje, které by mohly přispět k 

řešení daného problému
• používat osvojené metody řešení problémů v situacích z každodenního života

Kompetence komunikativní:
• samostatně či v kooperaci s ostatními žáky formulují myšlenky

Kompetence sociální a personální:
• schopnost pracovat ve skupině na řešení problému
• vytvářet situace k poznání potřeby vzájemného respektu i pomoci

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

Kompetence občanské:
• žák respektuje názor a mínění druhých

Způsob hodnocení žáků Součástí hodnocení žáka/žákyně je v každém pololetí:
samostatná či skupinová práce,
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Název předmětu Výchova ke zdraví
volitelné úkoly.
Kromě známek se v hodnocení mohou objevit znaky: A – žák práci nesplnil z důvodu nepřítomnosti, 
N – žák práci zatím nedokončil.
Hodnocení žáka dále ovlivňuje:
úroveň práce v hodinách (včasné plnění úkolů, vhodné chování, spolupráce s vyučujícím, aktivita, 
samostatnost),
úplnost a přehlednost zápisů v sešitě – bude hodnoceno jedenkrát za čtvrtletí.

Výsledná známka na vysvědčení není aritmetickým průměrem známek za jednotlivé aktivity.
   

Výchova ke zdraví 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

Učivo ŠVP výstupy
Vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska) Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě. 
Prosociální chování Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě. 
Pozitivní klima (kamarádství, přátelství, láska) Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě. 
Role členů v partě, v rodině, ve třídě Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku). 
Vztahy uvnitř malé sociální skupiny Uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. 
Pravidla soužití (kamarádi, přátelé, vrstevníci, obec, spolek, partneři) Dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za zdraví. 
Dětství, puberta, dospívání – změny duševní a sociální Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví. 
Dětství, puberta, dospívání – změny tělesné Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví. 
Zdraví reprodukční soustavy, sexualita, těhotenství Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 

k opačnému pohlaví. 
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Výchova ke zdraví 7. ročník

Zásady zdravého stravování Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. 
Pitný režim Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. 
Vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví. 
Režim dne Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví. 
Stravovací režim a návyky Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví. 
Složky výživy Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí. 
Zdravý jídelníček (potravinový talíř) Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí. 
Zdraví a nemoc Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí. 
Stravovací návyky Uplatňuje zdravé stravovací návyky. 
Nejčastější civilizační choroby (projev, prevence): kardiovaskulární a metabolické 
choroby

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v 
souvislosti s běžnými civilizačními chorobami. 

Infekční nemoci (projevy, prevence) Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v 
souvislosti s běžnými civilizačními chorobami. 

Brněnské dny pro zdraví Dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce. 
Relaxace, psychohygiena Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky. 
Denní režim Osvojuje techniky k překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 
Tabakismus Dovede posoudit škodlivost a riziko závislostí spojená se zneužíváním návykových 

látek. 
Alkoholismus Dovede posoudit škodlivost a riziko závislostí spojená se zneužíváním návykových 

látek. 
Narkomanie Dovede posoudit škodlivost a riziko závislostí spojená se zneužíváním návykových 

látek. 
Nácvik asertivního chování Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni. 
Neziskové spolky pro pomoc závislým V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým. 
Autodestruktivní chování Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 

zdravím. 
Psychická onemocnění Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 
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Výchova ke zdraví 7. ročník

zdravím. 
Násilné chování Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním 

zdravím. 
Nebezpečný internet, reklama Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt. 
Šikana Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt. 
Formy sexuálního zneužívání dětí Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt. 
Komunikace se službami odborné pomoci Uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi. 
Bezpečnost silničního provozu Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. 
Ochranné pomůcky při jízdě na kole, v autě Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. 
Ochrana zdraví ve škole, při domácích činnostech Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí. 
Dopravní předpisy (chodec, cyklista) Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí. 
Mimořádné situace: dopravní nehoda tísňové volání, postup zajištění bezpečnosti V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc. 
Ostatní mimořádné situace: požár, varovné signály, evakuace obyvatelstva, stav 
ohrožení, prevence

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí. 

Sebeovládání a zvládání problémových situací Vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv 
vrstevníků. 

Hodnoty pro život, respekt k druhým, prosociální chování Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky. 
Sebepoznání a sebepojetí vlastní identity Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky. 
Vztah k sobě samému i jiným lidem Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu. 
Moje vlastní identita Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 

zdravého životního stylu. 
Sebereflexe Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 

dovednosti k překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 
Sebekontrola Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 

dovednosti k překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 
Zvládání stresu Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 

dovednosti k překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 
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Výchova ke zdraví 7. ročník

Psychohygiena Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 
dovednosti k překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 

Asertivní komunikace Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 
dovednosti k překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení situací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových  a zdravotních možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy
respektování názorů ostatních
schopnost vlastního úsudku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Výchova ke zdraví 7. ročník

zapojování se do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem o dění ve světě
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší), základní lidské potřeby
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a ochrana přírody
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
práce s propagačními materiály
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

   

Výchova ke zdraví 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

Učivo ŠVP výstupy
Vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky. 
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Výchova ke zdraví 8. ročník

rodičovství)
Prosociální chování Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky. 
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, 
obec, spolek

Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě. 

Vztahy uvnitř sociálních skupin Uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 
(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. 

Dětství, puberta, dospívání – změny tělesné, duševní a sociální Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová 
k opačnému pohlaví. 

Režim dne, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro 
zdraví, pohybový režim

Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví. 

Zásady zdravého stravování a pitný režim Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. 
Zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví. 
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví Diskutuje o zdraví v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí. 
Stravovací režim a návyky Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí. 
Složky výživy, zdravý jídelníček Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí. 
Poruchy příjmu potravy Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních 

nemocí. 
Stravovací návyky Uplatňuje zdravé stravovací návyky. 
Základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence (nákazy respirační, přenosné 
potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem)

Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v 
souvislosti s běžnými přenosnými, civilizačními a jinými chorobami. 

Prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění Uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v 
souvislosti s běžnými přenosnými, civilizačními a jinými chorobami. 

Základy první pomoci, důležité kontakty V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc. 
Rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 

pozitivními životními cíli. 
Zdraví reprodukční soustavy, sexualita, těhotenství Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 

pozitivními životními cíli. 
Zdrženlivost, předčasná sexuální zkušenost, promiskuita Chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování. 
Rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní kouření, narkomanie, nebezpečné látky Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
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a předměty, internet návykových látek a životní perspektivu mladého člověka. 
Nácvik asertivního chování Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni. 
Sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení Uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni. 
Neziskové organizace pro pomoc závislým V případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým. 
Bezpečnost silničního provozu Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. 
Rizika silniční a železniční dopravy Projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy. 
Vztahy mezi účastníky silničního provozu včetně zvládání agresivity Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí. 
Ochrana zdraví ve škole, při domácích činnostech Aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí. 
Mimořádné situace: dopravní nehoda tísňové volání, postup v případě dopravní 
nehody

V případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc. 

Ostatní mimořádné situace: požár, varovné signály, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, stav ohrožení, činnost po mimořádné události

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí. 

Prevence vzniku mimořádných událostí Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 
nebezpečí i mimořádných událostí. 

Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 
zdravého životního stylu. 

Odpovědnost jedince za zdraví, podpora zdravého životního stylu Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům 
zdravého životního stylu. 

Sebeovládání a zvládání problémových situací Reguluje své chování. 
Empatie, efektivní a asertivní komunikace a kooperace Reguluje své chování. 
Sebereflexe, sebekontrola Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 

dovednosti. 
Zvládání stresu Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 

dovednosti. 
Psychohygiena Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 

dovednosti. 
Rozhodovací dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální 

dovednosti. 
Předcházení stresových reakcí a posilování duševní odolnosti Osvojuje si techniky k překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
respekt k přírodě a ochrana přírody
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
výukové programy, školy v přírodě, exkurze, výlety a vycházky
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
dodržování pitného režimu, sportovní aktivita v příznivých podmínkách (čisté ovzduší), základní lidské potřeby
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
práce s propagačními materiály
získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
respekt k cizincům a jiným etnickým skupinám
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
dodržování pravidel slušného chování, zapojení žáků jiného etnika do kolektivu, vnímání kulturních odlišností, princip solidarity
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti
propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce, schopnost správného úsudku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy v kolektivu, schopnost empatie, vzájemná podpora mezi spolužáky, udržování týmového ducha
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vztahy v kolektivu, vnímání odlišností
poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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kladné vnímání vlastního těla a okolí, radost z pohybu, schopnost vyrovnat se s problémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vnímání okolního světa, rozvoj pohybových dovedností na základě sluchových a zrakových podnětů, rozvoj pozornosti a soustředění, efektivní řešení situací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
schopnost řešit problémy
respektování názorů ostatních
schopnost vlastního úsudku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
uvědomění si vlastních pohybových  a zdravotních možností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
dodržování pravidel fair play, cvičení vůle, plánování osobních cílů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
zapojování se do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
zájem o dění ve světě
poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
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1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4

     Povinný Povinný Povinný Povinný   

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Heuréka – Křídlovická, ŠVP pro základní školu dle RVP pro základní vzdělávání 

485

Název předmětu Člověk a svět práce
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Předmět Člověk a svět práce vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce. Pomáhá osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních 
oblastí, organizaci a plánování práce a používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném 
životě. 

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

Během výuky se žáci učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a 
návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech 
tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Předmět je dotován čtyřmi hodinami měsíčně v každém ročníku.

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Kompetence k učení:

• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 
využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti

• poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či 
problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 
zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

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

Kompetence k řešení problémů:
• rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
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matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a 

jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 
využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem

• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 
soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální:
• 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

• 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

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské:
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• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

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

• chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 
povinností ve škole i mimo školu

• 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

• respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a 
sportovních aktivit

• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 
kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 
rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
• 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

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního 
rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním 
zaměření

• orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho 
realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

Kompetence digitální:
• využívádigitální zdroje k posouzení svých schopností, pro orientaci v profesní nabídce a pro výběr 

vhodného vzdělávání a profesní přípravy
• sestavísvé kariérové portfolio v digitální podobě a prokázat v modelových situacích schopnost 

sebeprezentace při vstupu na trh práce
• vybírá a využívá vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů a projektů, ke 
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Název předmětu Člověk a svět práce
komunikaci, k organizaci své nebo týmové práce a k prezentaci výsledků pracovních činností

• ošetřuje digitální techniku a chránit ji před poškozením; běžné technické problémy vyřešit sám 
nebo si najít návod na jejich řešení

• dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a 
poskytnout první pomoc při úrazu

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni na základě průběhu samostatné práce a na základě jejího úspěšného dokončení.
   

Člověk a svět práce 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
ovládá základní měřící pomůcky v dílnách 
osvojí si základy o zisku, zpracování, obrábění a využití tech.materiálů 
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí, pozná základní druhy spojování materiálů 
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
používá jednoduché nákresy při práci s tech.materiálem 

Úvod, měření v dílnách, základy tech.kreslení

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 
osvojí si základy o zisku, zpracování, obrábění a využití tech.materiálů Práce se dřevem
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň 
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Člověk a svět práce 6. ročník

řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí, pozná základní druhy spojování materiálů 
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
používá jednoduché nákresy při práci s tech.materiálem 
dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 
osvojí si základy o zisku, zpracování, obrábění a využití tech.materiálů 
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí, pozná základní druhy spojování materiálů 
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
používá jednoduché nákresy při práci s tech.materiálem 

Práce s kovem

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 
osvojí si základy o zisku, zpracování, obrábění a využití tech.materiálů 
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí, pozná základní druhy spojování materiálů 
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
používá jednoduché nákresy při práci s tech.materiálem 

Práce s plastem

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 
osvojí si základy o zisku, zpracování, obrábění a využití tech.materiálů 
provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou 
kázeň 
řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních 
nástrojů a nářadí, pozná základní druhy spojování materiálů 
organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

Papír jako tech.materiál

používá jednoduché nákresy při práci s tech.materiálem 
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Člověk a svět práce 6. ročník

dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a 
ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu 

Řemesla a jejich činnost pojmenuje některá zaměstnání, obory, řemesla se používá jednoduché nákresy při 
práci s tech.materiálem, 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Práce na vlastních projektech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastní práce. Dodržování vlastního plánu práce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Hledání kreativních způsobu pro práci na vlastním projektu.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Povolání a jejich důležitost pro společnost.

   

Člověk a svět práce 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Bezpečnost práce a ochrana zdraví Zvládá bezpečné používání kuchyňského inventáře. 
Základní vybavení pro přípravu pokrmů ve školní kuchyňce Používá elektrické a plynové spotřebiče. 
Organizace práce Organizuje práci při přípravě pokrmů. 
Dávkování potravin Porovnává hmotnosti a objemy potravin. 
Výživová pyramida Zvažuje zdravotní a ekonomická hlediska při nákupu potravin. 
Základní postupy při přípravě jednoduchých jídel, studená kuchyně Umí připravit jednoduchá jídla podle zásad zdravé výživy. 
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Člověk a svět práce 7. ročník

Pitný režim Připravuje ovocné nápoje, pitný režim. 
Doporučení pro kuchyňskou úpravu zeleniny Připraví zeleninová jídla za studena i za tepla. 
Malé společenské desatero, chování u stolu Řeší situace související s kulturou a úrovní společenského chování. 
Jednoduché prostírání, obsluha, zdobné prvky a květiny na stole Umí prostřít stůl pro jednoduchý oběd. 
Poskytnutí první pomoci při poranění, opaření, popálení, řezné rány Dokáže poskytnout první pomoc při úrazech v kuchyni. 
Udržování pořádku a čistoty, hygiena provozu Provádí základní úklid provozních ploch. 

provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

mechanika stavebnice

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Povolání a jejich důležitost pro společnost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Práce na vlastních projektech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Hledání kreativních způsobu pro práci na vlastním projektu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastní práce. Dodržování vlastního plánu práce

   

Člověk a svět práce 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
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Člověk a svět práce 8. ročník

Základní vybavení kuchyně, BOZP. Orientuje se, bezpečně a účelně používá kuchyňský inventář. 
Nové trendy vybavení kuchyně. Vyhodnocuje užití nových přístrojů v kuchyni. 
Výživa jako složka životosprávy. Rozlišuje zdraví prospěšné a rizikové potraviny. 
Stravovací a pitný režim. Naučí se dodržovat stravovací a pitný režim. 
Zásady zdravé výživy, energetické stránky výživy. Seznamuje se se zásadami předcházení vzniku chorob, které souvisí se špatnými 

stravovacími návyky. 
Rozlišování potravin a pochutin. Zná specifika stravování dětí a dospívajících. 
Základní pojmy raut, recepce, menu. Vysvětlí pojmy raut, recepce, menu. 
Pohoštění pro přátele a rodinu. Navrhne narozeninový raut. 
Pravidla stolování a společenského chování, tvorba jídelníčku a podávání pokrmů. Vytvoří ,,jídelníček snů na jeden den’’ podle zásad zdravé výživy, včetně správného 

stolování. 
Čistota a pořádek na pracovišti. Dokáže udržovat pořádek a čistotu pracovních ploch při práci i po jejím skončení. 
Zásady hygieny. Dodržuje zásady hygieny. 
Bezpečnost práce v kuchyni a ochrana zdraví. Dbá na bezpečnost práce. 
Poskytnutí první pomoci při úrazech v kuchyni. Poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni. 
Rozpočet domácnosti. Dokáže pracovat s rozpočtem domácnosti. 
Ekonomická domácnost. Posuzuje biologické, ekonomické a sociální faktory při nákupu. 
Výběr, nákup a skladování zboží. Orientuje se v prodejně potravin, vyzkouší si nákup a uskladnění nakoupeného 

zboží. 
Odpad a jeho ekologická likvidace. Rozumně nakládá s odpady. 
Pracovní postupy a návody. Pracuje podle předem daného pracovního postupu. 
Úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí. Ovládá jednoduché pracovní postupy při údržbě domácnosti. 
Práce s pracovními postupy a návody. Sestaví vlastní jednoduchý pracovní postup. 
Návod k obsluze. Orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. 
Využití domácích spotřebičů. Využívá při své práci běžné pomůcky, nástroje, nářadí a domácí spotřebiče. 
Moderní technologie v domácnosti. Posuzuje nové moderní technologie a inovace. 
Modernizace domácnosti a inovační trendy. Orientuje se v možnostech a nových trendech modernizace domácnosti. 
Dispoziční a provozní řešení bytu, návrh a realizace bytových doplňků. Navrhne dispoziční a provozní řešení bytu, zvolí vhodné bytové doplňky. 
Zařízení domácnosti. Zná zdroje a místa nebezpečí v domácnosti. 
Rizika úrazu elektrickým proudem. Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy. 
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Člověk a svět práce 8. ročník

Praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů. Poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. 
Pracovní prostředky, pracovní objekty, charakter a druhy pracovních činností. Má přehled o pracovních činnostech jednotlivých profesí, zvažuje jejich klady a 

zápory. 
Náplň studijních a učebních oborů. Orientuje se v náplni učebních a studijních oborů. 
Přijímací řízení. Je seznámen s různými typy přijímacích řízení. 
Vzdělávání v regionu. Posoudí možnosti vzdělávání v regionu. 
Sebepoznání, osobní zájmy a cíle, schopnosti a dovednosti, zdravotní stav. Zváží svůj zdravotní stav, pracovní zručnost, schopnosti a dovednosti. 
Úvaha o vlastním uplatnění na trhu práce. Zamýšlí se nad vlastním uplatněním v dalším studiu a na trhu práce. Uvědomuje si 

své osobní zájmy a cíle. 
Volba profesní orientace, poradenské služby. Posoudí profesní informace a poradenské služby při výběru svého dalšího 

vzdělávání. 
Regionální trh práce. Zváží pracovní příležitosti v místě bydliště. 
Charakteristika a formy soukromého podnikání. Orientuje se v soukromém podnikání. 
Odpověď na inzerát, životopis, motivační dopis, pohovor u zaměstnavatele, 
nezaměstnanost. úřad práce.

Dokáže v modelových situacích prezentovat sebe při vstupu na trh práce. 

ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky 
propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava 
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

Digitální stavebnice

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
technikou a poskytne první pomoc při úrazu 
Orientuje se v náplni učebních a studijních oborů. 
ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky 
propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, 
vzdělávání, zábava 
ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

Využití digitálních technologií

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální 
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Člověk a svět práce 8. ročník

technikou a poskytne první pomoc při úrazu 
Realizace jednoduchých oprav digitálních zařízení a ověření následné funkčnosti. ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 

problémy při provozu digitální techniky 
ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní 
problémy při provozu digitální techniky 

Tvorba popisu postupu opravy digitálního zařízení

propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Povolání a jejich důležitost pro společnost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Práce na vlastních projektech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Hledání kreativních způsobu pro práci na vlastním projektu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastní práce. Dodržování vlastního plánu práce

   

Člověk a svět práce 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence digitální

Učivo ŠVP výstupy
Rozpočet domácnosti. Dokáže pracovat s rozpočtem domácnosti. 
Ekonomická domácnost. Posuzuje biologické, ekonomické a sociální faktory při nákupu. 
Výběr, nákup a skladování zboží. Orientuje se v prodejně potravin, vyzkouší si nákup a uskladnění nakoupeného 

zboží. 
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Člověk a svět práce 9. ročník

Odpad a jeho ekologická likvidace. Rozumně nakládá s odpady. 
Pracovní postupy a návody. Pracuje podle předem daného pracovního postupu. 
Úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí. Ovládá jednoduché pracovní postupy při údržbě domácnosti. 
Práce s pracovními postupy a návody. Sestaví vlastní jednoduchý pracovní postup. 
Návod k obsluze. Orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů. 
Využití domácích spotřebičů. Využívá při své práci běžné pomůcky, nástroje, nářadí a domácí spotřebiče. 
Moderní technologie v domácnosti. Posuzuje nové moderní technologie a inovace. 
Modernizace domácnosti a inovační trendy. Orientuje se v možnostech a nových trendech modernizace domácnosti. 
Dispoziční a provozní řešení bytu, návrh a realizace bytových doplňků. Navrhne dispoziční a provozní řešení bytu, zvolí vhodné bytové doplňky. 
Zařízení domácnosti. Zná zdroje a místa nebezpečí v domácnosti. 
Rizika úrazu elektrickým proudem. Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy. 
Praktický nácvik resuscitace a život zachraňujících úkonů. Poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem. 
Pracovní prostředky, pracovní objekty, charakter a druhy pracovních činností. Má přehled o pracovních činnostech jednotlivých profesí, zvažuje jejich klady a 

zápory. 
Náplň studijních a učebních oborů. Orientuje se v náplni učebních a studijních oborů. 
Přijímací řízení. Je seznámen s různými typy přijímacích řízení. 
Vzdělávání v regionu. Posoudí možnosti vzdělávání v regionu. 
Sebepoznání, osobní zájmy a cíle, schopnosti a dovednosti, zdravotní stav. Zváží svůj zdravotní stav, pracovní zručnost, schopnosti a dovednosti. 
Úvaha o vlastním uplatnění na trhu práce. Zamýšlí se nad vlastním uplatněním v dalším studiu a na trhu práce. Uvědomuje si 

své osobní zájmy a cíle. 
Volba profesní orientace, poradenské služby. Posoudí profesní informace a poradenské služby při výběru svého dalšího 

vzdělávání. 
Regionální trh práce. Zváží pracovní příležitosti v místě bydliště. 
Charakteristika a formy soukromého podnikání. Orientuje se v soukromém podnikání. 
Odpověď na inzerát, životopis, motivační dopis, pohovoru zaměstnavatele, 
nezaměstnanost. úřad práce.

Dokáže v modelových situacích prezentovat sebe při vstupu na trh práce. 

Vytvoření jednoduchého návrhu pro 3D tisk Projektuje jednoduché návrhy pro 3D tisk 
Zpracování návrhu 3D tisku pro tiskárnu Projektuje jednoduché návrhy pro 3D tisk 
Realizace 3D tisku Na uživatelské úrovni ovládá zařízení k 3D tisku, dovede odstranit základní chyby 

při tisku 
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Člověk a svět práce 9. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Povolání a jejich důležitost pro společnost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Práce na vlastních projektech.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Hledání kreativních způsobu pro práci na vlastním projektu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Organizace vlastní práce. Dodržování vlastního plánu práce

    

5.26 Pracovní činnosti 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem
1. 

ročník
1. 

ročník 
BRNO

2. 
ročník

2. 
ročník 
BRNO

3. 
ročník

3. 
ročník 
BRNO

4. 
ročník

4. 
ročník 
BRNO

5. 
ročník

5. 
ročník 
BRNO

6. 
ročník

6. 
ročník 

RVMPP

7. 
ročník

7. 
ročník 

RVMPP

8. 
ročník

8. 
ročník 

RVMPP

9. 
ročník

9. 
ročník 

RVMPP
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný       

   

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých 

oborech lidské činnosti. Je založen na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Výuka směřuje k osvojení 
základních pracovních dovedností a návyků, uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů, vytváření kladného 
vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vytváření kladného vztahu k hodnotám vytvořených člověkem, 
k práci. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 
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Název předmětu Pracovní činnosti
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou 
žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.   

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

Na 1. stupni je předmět rozdělen na čtyři tematické okruhy:
práce s drobným materiálem
konstrukční činnosti
pěstitelské práce
příprava pokrmů
Předmět Pracovní činnosti je rozčleněn do čtyř oblastí. První oblastí je Práce s drobným materiálem, kdy si 
žáci osvojují pracovní postupy a metody a práci jak s novým, tak již osvojeným materiálem. Další oblastí 
jsou Konstrukční činnosti, během kterých se žáci učí vytvořit především prostorové modely, zkoumají jejich 
vlastnosti a jejich použití.
Pěstitelské práce jsou zaměřeny na pěstování, ošetřování, přesazování a pozorování nejen pokojových 
rostlin. V neposlední řadě se žáci v rámci předmětu věnují Přípravě pokrmů. Žáci se naučí dodržovat 
správné a bezpečné návyky při přípravě a servírování pokrmů.
Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 4. ročníku 1 hodinu týdně. 
V 5. ročníku 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá v kmenové třídě. Je doplněna exkurzemi a výstavami. Žáci pracují samostatně i ve 
skupinách.

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Kompetence k učení:

• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v tvůrčích 
činnostech a praktickém životě

• žák pracuje s textem, porozumí úkolům, pracuje podle pracovního postupu
• žák se učí plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnost
• učitel podporuje různé způsoby vedoucí k dosažení cíle, vede je k samostatnosti, tvořivosti a 

trpělivosti

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

Kompetence k řešení problémů:
• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v tvůrčích 

činnostech a praktickém životě
• žák pracuje s textem, porozumí úkolům, pracuje podle pracovního postupu
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Název předmětu Pracovní činnosti
• žák se učí plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnost

Kompetence komunikativní:
• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v tvůrčích 

činnostech a praktickém životě
• žák pracuje s textem, porozumí úkolům, pracuje podle pracovního postupu
• žák se učí plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnost
• učitel podporuje různé způsoby vedoucí k dosažení cíle, vede je k samostatnosti, tvořivosti a 

trpělivosti
Kompetence sociální a personální:

• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení je efektivně využívá v tvůrčích 
činnostech a praktickém životě

• žák pracuje s textem, porozumí úkolům, pracuje podle pracovního postupu
• žák se učí plánovat, organizovat a vyhodnocovat činnost
• učitel podporuje různé způsoby vedoucí k dosažení cíle, vede je k samostatnosti, tvořivosti a 

trpělivosti
Kompetence občanské:

• žák se seznamuje s ekologickou problematikou, učí se třídit odpad
• žák si utváří ohleduplný vztah k přírodě
• učitel motivuje žáky k hledání možností aktivního uplatnění v ochraně přírody
• učitel vede žáky k respektování a dodržování pravidel
• žák vnímá zodpovědnost za majetek

Kompetence pracovní:
• učitel vytváří podmínky pro seberealizaci žáka a k rozvoji jeho pracovních schopností a dovedností
• žák provádí vlastní tvůrčí práci
• učitel vede k bezpečnému používání nástrojů a vybavení, k dodržování pravidel a hygieny práce
• učitel umožňuje žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat a vyvozovat výsledky práce

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků učitel vykonává průběžně po celý školní rok. Při této činnosti učitel dodržuje 
následující zásady:
při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům
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Název předmětu Pracovní činnosti
při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků
podklady získává jednak soustavným sledováním výkonů žáků a jejich připraveností na vyučování, aktivním 
zapojením do všech pracovních činností
dodržuje zásady klasifikace vyslovené v Klasifikačním řádu školy
Hodnocení žáka je nedílnou součástí vyučovacího procesu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou 
vazbu, která žákovi poskytne informaci o tom, co zvládá na dobré úrovni, a na jaké oblasti by mohl ještě 
zapracovat. Hodnocení musí být individuální a respektovat žákovi možnosti a schopnosti. Hodnocení je 
prováděno klasifikačním stupněm a je doplněno o slovní hodnocení. Nedílnou součástí hodnocení je také 
sebehodnocení žáků.

   

Pracovní činnosti 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k učení

Učivo ŠVP výstupy
Postupné seznamování s materiály a manipulace s nimi Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních a netradičních 

materiálů. 
Práce podle návodu Pracuje podle slovního návodu a názoru. 
Základní pracovní návyky, organizace, úklid po práci a rizika práce s různými 
nástroji

Dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce. 

Montážní a demontážní práce se stavebnicemi Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci 
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Pracovní činnosti 1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
organizace a plánování práce a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci ve škole i v běžném životě 
vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
práce s různými materiály s ohledem na životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti
práce v týmu

   

Pracovní činnosti 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

Vlastnosti materiálu

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

Pracovní pomůcky a nástroje

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce pracuje podle slovního návodu a předlohy 
Stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
Význam rostlin pro člověka, Ochrana životního prostředí provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 
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Pracovní činnosti 2. ročník

Pěstování pokojových rostlin pečuje o nenáročné rostliny 
Pěstování některých plodin v koutku přírody a jejich pozorování pečuje o nenáročné rostliny 
Základní vybavení kuchyně připraví tabuli pro jednoduché stolování 
Jednoduchá úprava stolu připraví tabuli pro jednoduché stolování 
Pravidla správného stolování chová se vhodně při stolování 
Bezpečnost a hygiena při stolování chová se vhodně při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
práce s různými materiály s ohledem na životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti
práce v týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
organizace a plánování práce a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci ve škole i v běžném životě 
vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů

   

Pracovní činnosti 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Pracovní činnosti 3. ročník

Učivo ŠVP výstupy
Vlastnosti materiálů Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů. 
Manipulace s různým materiálem Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů. 
Jednoduché pracovní postupy Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů. 
Lidové zvyky a tradice Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů. 
Jednoduché pracovní operace a postupy Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 
Organizace práce Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 
Práce se stavebnicí Dokáže konstruovat z jednoduchých stavebnic. 
Sestavování modelů Dokáže konstruovat z jednoduchých stavebnic. 
Práce s návodem a předlohou Dokáže konstruovat z jednoduchých stavebnic. 

Provádí pozorování přírody. Základní podmínky pro pěstování rostlin, Význam rostlin pro člověka, Pěstitelské 
práce, Jednoduché pokusy, Práce s daty, Bezpečnost a hygiena práce, Exkurze Zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování přírody. 
Pěstování rostlin ze semen Pečuje o nenáročné rostliny, 
Pěstování pokojových rostlin Pečuje o nenáročné rostliny, 
Stolování Připraví tabuli pro jednoduché stolování. 
Pravidla slušného chování Chová se vhodně při stolování. 
Pravidla správného stolování Chová se vhodně při stolování. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
práce s různými materiály s ohledem na životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti
práce v týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Pracovní činnosti 3. ročník

pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
organizace a plánování práce a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci ve škole i v běžném životě 
vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů

   

Pracovní činnosti 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 
materiálu 

práce s papírem a kartonem

Žák při tvorbě vybírá vhodné pomůcky a postupy 
Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 
materiálu 

skládání origami

Žák vytváří díla podle slovního návodu, podle předlohy nebo náčrtu 
Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 
materiálu 

práce s přírodninami

Žák při tvorbě vybírá vhodné pomůcky a postupy 
Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 
materiálu 

kašírování

Žák při tvorbě vybírá vhodné pomůcky a postupy 
práce s textilem Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 

materiálu 
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Pracovní činnosti 4. ročník

lidové zvyky a tradice, poznávací pořady Žák využívá při tvorbě nejrůznější prvky lidových tradic 
práce s vlnou Žák využívá při tvorbě nejrůznější prvky lidových tradic 
dodržování bezpečnosti práce Žák při práci dodržuje zásady bezpečnosti práce, při úraze poskytne první pomoct 
organizace pracovní plochy Žák dodržuje pořádek na pracovním místě 
organizace hygieny a činnosti jedince Žák dodržuje pořádek na pracovním místě 

Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduché konstrukční montáže a 
demontáže 

stavebnice různých druhů

Žák vytváří díla podle slovního návodu, podle předlohy nebo náčrtu 
vytváření plošných modelů z papíru a kratonu Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduché konstrukční montáže a 

demontáže 
vytváření prostorových modelů Žák vytváří díla podle slovního návodu, podle předlohy nebo náčrtu 
moderní způsoby pěstování rostlin (skleníky a fóliovníky) Žák pozoruje a provádí pěstitelské pokusy 

Žák pozoruje a provádí pěstitelské pokusy základní podmínky pro pěstování rostlin
Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 

ošetřování pokojových rostlin Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 
pěstování pokojových rostlin Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 
pěstování rostlin v místnosti i na zahradě Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 
základní podmínky pro pěstování rostlin – půda a její podmínky Žák volí k práci vhodné nástroje, pomůcky a postupy 
výživa rostlin a osiva Žák volí k práci vhodné nástroje, pomůcky a postupy 
nádobí a pomůcky využitelné v kuchyni Žák se orientuje v základním vybavení kuchyně 
kuchyňské spotřebiče Žák se orientuje v základním vybavení kuchyně 
zdravá strava: svačina a pomazánky Žák dokáže připravit jednoduchý pokrm 
základní pokrmy Žák dokáže připravit jednoduchý pokrm 
zásady stolování Žák dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
práce s různými materiály s ohledem na životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti
práce v týmu
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
organizace a plánování práce a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci ve škole i v běžném životě 
vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů

   

Pracovní činnosti 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 
materiálu. 

práce s papírem a kartonem

Žák při tvorbě vybírá vhodné pomůcky a postupy 
Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 
materiálu. 

skládání origami

Žák vytváří díla podle slovního návodu, podle předlohy nebo náčrtu 
Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 
materiálu. 

práce s přírodninami

Žák při tvorbě vybírá vhodné pomůcky a postupy 
kašírování Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 

materiálu. 
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Žák při tvorbě vybírá vhodné pomůcky a postupy 
práce s textilem Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 

materiálu. 
lidové zvyky a tradice, poznávací pořady Žák využívá při tvorbě nejrůznější prvky lidových tradic 
práce s vlnou Žák využívá při tvorbě nejrůznější prvky lidových tradic 
ošetřování pokojových rostlin Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 
přesazování rostlin, dodávání živin a zalévání Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 
lepení, stříhání, skládanky a vystřihovánky Žák vytváří na základě osvojených operací a postupů různé výrobky z daného 

materiálu. 
práce s vlnou Žák využívá při tvorbě nejrůznější prvky lidových tradic 
velikonoční kraslice Žák využívá při tvorbě nejrůznější prvky lidových tradic 
vánoční dekorace Žák využívá při tvorbě nejrůznější prvky lidových tradic 
dodržování bezpečnosti práce Žák při práci dodržuje zásady bezpečnosti práce, při úraze poskytne první pomoct 
organizace pracovní plochy Žák při práci dodržuje zásady bezpečnosti práce, při úraze poskytne první pomoct 
organizace hygieny a činnosti jedince Žák dodržuje pořádek na pracovním místě 

Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduché konstrukční montáže a 
demontáže 

stavebnice různých druhů

Žák vytváří díla podle slovního návodu, podle předlohy nebo náčrtu 
vytváření plošných modelů z papíru a kratonu Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduché konstrukční montáže a 

demontáže 
stavebnice malý elektrotechnik Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduché konstrukční montáže a 

demontáže 
vytváření prostorových modelů Žák vytváří díla podle slovního návodu, podle předlohy nebo náčrtu 
dodržování bezpečnosti práce při konstrukčních činnostech Žák při konstrukčních činnostech dodržuje zásady bezpečnosti práce, při úraze 

poskytne první pomoct 
organizace pracovní plochy konstrukčních činností Žák dodržuje pořádek na pracovním místě konstrukčních činností 
organizace hygieny a činnosti jedince při konstrukčních činnostech Žák dodržuje pořádek na pracovním místě konstrukčních činností 
moderní způsoby pěstování rostlin (skleníky a fóliovníky) Žák pozoruje a provádí pěstitelské pokusy 
základní podmínky pro pěstování rostlin Žák pozoruje a provádí pěstitelské pokusy 
pěstování pokojových rostlin Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 
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pěstování rostlin v místnosti i na zahradě Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 
ošetřování rostlin Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 
dodávání živin a zalévání Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad 

Žák samostatně ošetřuje a pěstuje rostliny podle daných zásad základní podmínky pro pěstování rostlin – půda a její podmínky
Žák volí k pěstitelským činnostem vhodné nástroje, pomůcky a postupy 

výživa rostlin a osiva Žák volí k pěstitelským činnostem vhodné nástroje, pomůcky a postupy 
dodržování bezpečnosti práce při pěstitelských činnostech Žák při pěstitelských činnostech dodržuje zásady bezpečnosti práce, při úraze 

poskytne první pomoct 
organizace pracovní plochy pěstitelských činností Žák dodržuje pořádek na pracovním místě pěstitelských činností 
organizace hygieny a činnosti jedince při pěstitelských činnostech Žák dodržuje pořádek na pracovním místě pěstitelských činností 
nádobí a pomůcky využitelné v kuchyni Žák se orientuje v základním vybavení kuchyně 
kuchyňské spotřebiče Žák se orientuje v základním vybavení kuchyně 
zdravá strava: svačina a pomazánky Žák dokáže připravit jednoduchý pokrm 
základní pokrmy Žák dokáže připravit jednoduchý pokrm 
zásady stolování Žák dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 
ozdoby na stůl Žák dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 
dodržování bezpečnosti práce při přípravě pokrmů Žák při přípravě pokrmů dodržuje zásady bezpečnosti práce, při úraze poskytne 

první pomoct 
organizace pracovní plochy při přípravě pokrmů Žák dodržuje pořádek na pracovním místě při přípravě pokrmů 
organizace hygieny a činnosti jedince při přípravě porkmů Žák dodržuje pořádek na pracovním místě při přípravě pokrmů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
práce s různými materiály s ohledem na životní prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozvíjení podnikatelského myšlení orientaci v různých oborech lidské činnosti
práce v týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
pozitivní vztah k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
organizace a plánování práce a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci ve škole i v běžném životě 
vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Klasifikací  

6.2 Kritéria hodnocení 

Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a 

splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných soudech. Žákům 

musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Hlavním úkolem tedy je, 

aby ve školním vzdělávacím programu s konkrétními úkoly, s jasným a podporujícím hodnocením 

a s péčí o individuální rozvoj každého žáka, výuka mířila k dosahování klíčových kompetencí i 

oborových vzdělávacích výstupů. Zjišťování toho, na jaké úrovni zvládají žáci své cíle, má smysl, 

pokud ho provádíme pravidelně, aby každý zřetelně a včas viděl, o kolik se posunul dopředu nebo 

zda stagnuje. 

Pro aktivní zapojení žáků i učitelů do snahy o kvalitní učení je také důležité, aby do evaluace byli 

vždy aktivně zapojeni sami žáci i učitelé. Své cíle a také hlediska, podle kterých se dobrá práce 

pozná a posuzuje, mají všichni znát předem, aby je mohli do své práce zahrnout. Evaluace a 

autoevaluace má ten smysl, že svěřuje velkou část zodpovědnosti za kvalitu vzdělávání škole a za 

kvalitu učení žákovi.
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